Vzdelávanie lekárov prvého kontaktu
na JLF UK v Martine - rezidentský program
Úroveň spokojnosti
občanov každého štátu
sa odvíja v dôležitej miere aj od ich spokojnosti
s úrovňou poskytovanej
zdravotnej starostlivosti.
V prvej línii túto starostlivosť zabezpečujú lekári
primárneho kontaktu
– všeobecní lekári pre
deti a dorast a všeobecní
lekári pre dospelých.

JLF UK v Martine sa pod vedením dekana prof. MUDr. Jána
Danka, CSc. už od roku 2006
stala jedným z hlavných
centier vzdelávania lekárov
– špecialistov v SR. Každoročne je medzi absolventmi
tohto vzdelávania nemalý
počet tých, ktorých diplomy
o špecializácii oprávňujú vykonávať odbornú prax v ambulanciách všeobecných
lekárov. Prispieť k podpore
a rozšíreniu siete týchto špecialistov sa JLF UK v Martine
rozhodla aj prostredníctvom
zapojenia do výzvy Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR, v rámci Operačného programu Vzdelávanie,
na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný
príspevok – Doplnenie zdra-
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votníctva o kvalifikovaných
odborníkov - a to prostredníctvom projektu – Rezidentský program pre lekárov
prvého kontaktu na JLF UK
v Martine, ITMS kód projektu
26120230033.
Po schválení žiadosti sa od
1. októbra 2014 na pôde
JLF UK začalo s realizáciou
rezidentského programu
výchovy špecialistov v odbore všeobecné lekárstvo
a pediatria, pripravovaných
primárne pre prácu v ambulanciách.

Projekt financovaný zo
štrukturálnych fondov EÚ
umožňuje lekárom zaradeným do štúdia hradiť
výdavky na mzdu aj všetky
poplatky za vzdelávanie,
a tým výraznou mierou
uľahčuje získanie uvedených
špecializácií pre záujemcov
z radov lekárskej verejnosti.

Cieľovou skupinou projektu
sú lekári vo veku od 24 do 35
rokov, pričom je preferenčne
určený pre absolventov. Do
projektu sú spolu s JLF UK,
ako zmluvní poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti, zapojení Univerzitná nemocnica Martin, Ústredná vojenská
nemocnica SNP v Ružom-
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berku, Nemocnica Poprad,
a.s. a Fakultná nemocnica
s poliklinikou Trnava. Prípravu a vzdelávanie zaradených
lekárov koordinujú a riadia
odborní garanti prof. MUDr.
Peter Bánovčin, CSc. (špecializačný študijný program pediatria) a doc. MUDr. Ľubomír
Vladár, CSc. (špecializačný
študijný program všeobecné
lekárstvo).
Absolventi rezidentského
programu budú pôsobiť ako
špecialisti v ambulanciách
všeobecných lekárov v rámci

SR mimo Bratislavského kraja.
Aj keď je projekt plánovaný
na 13 mesiacov, ďalšia podpora vzdelávania zaradených
lekárov je garantovaná z rozpočtových prostriedkov Ministerstva zdravotníctva SR,
ktoré si rozšírenie a omladenie siete všeobecných lekárov určilo ako jednu z priorít na najbližšie obdobie.
Mgr. Miroslava Michalková,
vedúca Oddelenia pre ďalšie
vzdelávanie ZP na JLF UK
v Martine

