Časovo-tematický plán realizácie štúdia pre odbor
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
Do teoretickej časti vzdelávania patria školiace kurzy a záverečné školiace kurzy pred
špecializačnou skúškou. Do praktickej časti vzdelávania patria školiace pobyty na
pracoviskách JLF UK.
Informácie o vzdelávacích aktivitách a počty miest na vzdelávaciu aktivitu sú
zverejňované v ročnom pláne vzdelávacích aktivít, ktorý je prístupný v príslušnej časti
webovej stránky JLF UK spolu s tlačivami prihlášok.
Na školiaci kurz je potrebné prihlásiť sa odoslaním príslušného tlačiva prihlášky na
vzdelávaciu aktivitu najneskôr 14 dní pred jeho konaním. Na základe záväznej prihlášky
oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov odošle záujemcovi pozvánka s
programom kurzu. Účasť na kurze sa zaznamenáva do príslušnej časti záznamníka
zdravotných výkonov.
Na školiaci pobyt je potrebné prihlásiť sa príslušným formulárom prihlášky najneskôr
14 dní pred plánovaným nástupom na pobyt. Pred odoslaním záväznej prihlášky je potrebné si
telefonicky alebo písomne overiť na oddelení pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych
pracovníkov, či už nie je naplnená kapacita vzdelávacej aktivity. Pobyt na školiacom
pracovisku potvrdí zodpovedný vedúci pracovník do indexu odbornosti.

1. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe
zodpovedný: školiteľ
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov
zodpovedný: školiteľ
3. Školiaci kurz v 1. roku špecializačného štúdia
Rozsah kurzu:
Miesto konania:
Podmienky účasti:
Zodpovední:

40 hodín
Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
- zaradenie do špecializačného štúdia na JLF UK
prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. + lektori praktickej časti

2. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe
zodpovedný: školiteľ
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov
zodpovedný: školiteľ
3. Školiaci kurz v 2. roku špecializačného štúdia
Rozsah kurzu:
Miesto konania:
Podmienky účasti:

40 hodín
Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
- zaradenie do špecializačného štúdia na JLF UK

Zodpovední:

- štúdium v 2. roku štúdia
- absolvovaný školiaci kurz v 1. roku
prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. + lektori praktickej časti

3. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe
zodpovedný: školiteľ
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov
zodpovedný: školiteľ
3. Školiaci kurz v 3. roku špecializačného štúdia
Rozsah kurzu:
Miesto konania:
Podmienky účasti:

Zodpovední:

40 hodín
Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
- zaradenie do špecializačného štúdia na JLF UK
- štúdium v 3. roku štúdia
- absolvovaný školiaci kurz v prvom a druhom roku
prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. + lektori praktickej časti

4. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou v odbore ultrazvuk v
a pôrodníctve
Rozsah kurzu:
Miesto konania:
Podmienky účasti:

Zodpovední:

gynekológii

80 hodín
Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM
- zaradenie do špecializačného štúdia na JLF UK
- absolvovaný školiaci kurz v prvom, druhom a treťom roku
- absolvovaná povinná zdravotnícka prax (potvrdená v indexe
odbornosti)
- realizované povinné zdravotnícke výkony ( zaznačené a potvrdené
v Záznamníku zdravotníckych výkonov)
prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc. + lektori praktickej časti

5. Špecializačná skúška
Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe,
povinných zdravotníckych výkonov, povinných školiacich kurzov v jednotlivých rokoch
štúdia, absolvovanie záverečného školiaceho kurzu a odovzdanie špecializačnej práce.
Absolvovanie predpísanej praxe musí byť zaznamenané do Indexu odbornosti a realizovanie
predpísaných zdravotníckych výkonov zaznamenané a podpísané školiteľom v záznamníku
zdravotníckych výkonov. Index odbornosti a Záznamník sú podkladom pre vypracovanie
záverečného Hodnotiaceho protokolu naplnenia študijného programu.
Pozvánka na skúšku bude účastníkovi zaslaná na základe prihlášky na špecializačnú
skúšku, ktorú lekár zašle na Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.

