Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu pre
odbor všeobecné lekárstvo v trvaní 3 roky a 3 mesiace
1.- 2. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe v rámci spoločného internistického kmeňa
zodpovedný: školiteľ pre spoločný internistický kmeň
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa
zodpovedný: školiteľ pre spoločný internistický kmeň
3. Povinný školiaci kurz na záver spoločného internistického kmeňa
Rozsah kurzu:
Miesto konania:
Podmienky účasti:
Zodpovedný:

80 hodín
I. interná klinika JLF UK a UNM
absolvované zdravotnícke výkony a odborná prax v rámci SIK
prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.

Kurz je ukončený testom s 200 otázkami (úspešnosť testu je splnená 70 % správnosťou
odpovedí).
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠKOLIACEHO KURZU NA KONCI SPOLOČNÉHO
INTERNISTICKÉHO KMEŇA
1. Kardiologický modul:
Rozsah: 16 hod.
Zodpovední: doc. MUDr. M. Belicová, PhD., MUDr. F. Kovář, PhD.
Prednášky:
Ischemická choroba srdca. Invazívna a intervenčná kardiológia.
Artériová hypertenzia.
Akútne a chronické srdcové zlyhanie.
Zápalové ochorenia srdca. Chlopňové chyby. Kardiomyopatie.
Poruchy rytmu.
Venózny tromboembolizmus.
Akútne stavy v kardiológii.
Predoperačné interné vyšetrenie.
2. Diabetologický, metabolický a endokrinologický modul:
Rozsah: 14 hod.
Zodpovední: prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc., FRCP Edin, prof. MUDr. P. Galajda, CSc.,
doc. MUDr. M. Ochodnický, CSc., MUDr. J. Polko, PhD.
Prednášky:
Diabetes mellitus.
Metabolický syndróm a prevencia kardiovaskulárnych chorôb.
Problematika dyslipidémií.
Osteoporóza. Poruchy metabolizmu kalcia.
Choroby štítnej žľazy. Vybrané choroby nadobličiek.
Poruchy vodného a minerálového metabolizmu. Zásady parenterálnej a enterálnej liečby.

3. Gastroenterologický a hepatologický modul:
Rozsah: 10 hod.
Zodpovední: prof. MUDr. R. Hyrdel, CSc., MUDr. M. Horáková, CSc.,
MUDr. B. Škapcová, PhD.
Prednášky:
Vredová choroba gastroduodena.
Nešpecifické črevné zápaly.
Karcinómy gastrointestinálneho traktu.
Chronické hepatitídy a cirhóza pečene.
Akútna a chronická pankreatitída. Ochorenia biliárneho traktu.
4. Nefrologický modul:
Rozsah: 4 hod.
Zodpovedný: MUDr. P. Makovický, PhD.
Prednášky:
Vyšetrovacie metódy a vybrané nozologické jednotky v nefrológii.
Akútne poškodenie obličiek, chronická obličková choroba.
5. Pneumologický modul:
Rozsah: 4 hod.
Zodpovední: prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc., doc. MUDr. Róbert Vyšehradský, PhD.
Prednášky:
Pneumónie.
Obštrukčné choroby pľúc.
Nové vyšetrovacie metódy pri TBC.
6. Hematologický modul:
Rozsah: 4 hod.
Zodpovední: prof. MUDr. P. Kubisz, DrSc., prof. MUDr. J. Staško, PhD.
Prednášky:
Anémia.
Trombofilné stavy.
7. Infektologický modul:
Rozsah: 2 hod.
Zodpovední: prof. MUDr. M. Szilágyiová, CSc., doc. MUDr. K. Šimeková, PhD.
Prednášky:
Infekčné ochorenia vo vnútornom lekárstve.
8. Praktická výučba, konzultácie k problémovým témam:
Rozsah: 26 hod.
Zodpovední: prof. MUDr. P. Galajda, CSc. + zástupcovia prednostu pre liečebnopreventívnu činnosť a lektori pre praktickú časť

3. rok štúdia a tri mesiace
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe v rámci samotnej špecializácie v odbore všeobecné
lekárstvo

zodpovedný: 1. školiteľ na pracovisku prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na
vzdelávacej ustanovizni
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov v rámci samotnej špecializácie v odbore
všeobecné lekárstvo
zodpovedný: 1. školiteľ na pracovisku prípadne 2. lektor praktickej časti pri pobyte na
vzdelávacej ustanovizni
3. Kurz právnych predpisov zdravotníctve – Kurz sociálneho lekárstva a organizácie
zdravotníctva - v prípade, že účastník vzdelávania neabsolvoval túto vzdelávaciu aktivitu (v
rámci predchádzajúceho špecializačného štúdia) alebo došlo k výraznej zmene legislatívy, je
podmienkou pre postup ku špecializačnej skúške aj absolvovanie tohto kurzu.
Program kurzu:
1. deň
7,50 – 8,00
8,00 – 9,30

Otvorenie kurzu
Charta práv pacientov – prednáška (1 hod.)
Aktuálne sociálno – etické problémy v zdravotníctve – seminár (1 hod.)
Prednášajúci: Mgr. Juraj Čáp, PhD.
9,40 – 11,10 Nácvik techník komunikácie – seminár (2 hod.)
Prednášajúci: doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.
11,20 – 12,05 Stavovské, profesné organizácie v zdravotníctve – prednáška (1 hod.)
Prednášajúci: doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
12,05 – 12,50 Zdravotnícka legislatíva (zákon 576/2004, zákon 578/2004) – prednáška
(1 hod.)
Prednášajúci: doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
13,20 – 14,50 Zákon o lieku (zákon 362/2011, 363/2011) – prednáška (2 hod.)
Prednášajúci: doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
2. deň
8,00 – 8,45

Zdravotné poistenie (zákon 580/2004) – prednáška (1 hod.)
Prednášajúci: doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
8,45 – 9,30 Zdravotné poisťovne, ÚDZS (zákon 581/2004) – prednáška (1 hod.)
Prednášajúci: doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
9,30 – 10,15 Financovanie zdravotníctva – seminár (1 hod.)
Prednášajúci: doc. MUDr. Viera Švihrová, CSc.
10,30 – 12,00 Verejné zdravotníctvo (zákon 355/2007) – prednáška (2 hod.)
Prednášajúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
12,00– 12,45 Verejné zdravotníctvo – seminár (1 hod.)
Prednášajúci: prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH
12,50
Záverečný test
4. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou
62 hodín – 42 hodín teoretická časť, 10 hodín v ambulancii
všeobecného lekára pod dohľadom odborného garanta + 4 hodiny práca
v Simulačnom výučbovom centre JLF UK + 6 hodín obhajoby a test
Miesto konania:
dekanát JLF UK, akreditovaná ambulancia všeobecného lekára
podmienky pre prihlásenie: - zaradenie do odboru na JLF UK,
Rozsah kurzu:

úspešné absolvovanie spoločného internistického kmeňa,
naplnenie obsahu špecializačného študijného programu
(realizovaná odborná prax a zdravotnícke výkony),
- odovzdaná špecializačná práca.
doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.
-

Zodpovedný:

PROGRAM ŠKOLIACEHO KURZU PRED ŠPECIALIZAČNOU SKÚŠKOU
Teoretická časť: Rozsah: 42 hod.
Zodpovedný lektor: doc. MUDr. Ľubomír Vladár, CSc.
 Základné a komplexné vyšetrenie pacienta v ambulancii a mimo nej, indikácie na
konziliárne vyšetrenia.
3 hod.
 Indikácie laboratórnych, funkčných vyšetrení kardiovaskulárneho a respiračného
systému a iných pomocných vyšetrení.
2 hod.
 Základné hodnotenie EKG - záznamu, základné znalosti a interpretácie vyšetrení
vykonávaných v ambulancii (moč, FW, odbery biologického materiálu). 2 hod.
 Diagnostika urgentných stavov ohrozujúcich základné životné funkcie. 2 hod.
 Základná diferenciálna diagnostika chorobných stavov na základe anamnézy,
vyšetrenia a pomocných vyšetrení (metodiky, pomôcky, prístroje) v ambulancii
a v byte pacienta.
2 hod.
 Princípy komplexnej liečby (úprava životosprávy pacienta, psychoterapia,
dietoterapia, a rehabilitácia) u chorých, ktorých sám lieči.
2 hod.
 Základy farmakoterapeutických postupov u interných chorôb v ambulancii
všeobecného lekára. Hypertenzia.
2 hod.
 Predoperačné vyšetrenia.
2 hod
 Zásady prvej pomoci a resuscitácie pri poruchách obehu a dýchania.
2 hod.
 Prvá pomoc pri úrazoch, zastavenie krvácania.
2 hod.
Zodpovedný lektor: MUDr. Miroslav Kmeť, MPH, MBA
 Prevencia u najčastejších neepidemických chorôb hromadného výskytu. 2 hod.
 Národný program podpory zdravia, celospoločenské zdravotné programy
a stratégie.
1 hod.
 Dispenzarizácia zdravých, ohrozených a chronicky chorých u praktického
všeobecného lekára.
1 hod.
 Depistáž a boj proti nákazlivým chorobám, zásady spolupráce s Ústavom
verejného zdravotníctva.
2 hod.
 Zásady účinnej zdravotnej výchovy obyvateľstva.
2 hod.









Obhliadka mŕtvoly, základy súdneho lekárstva.

1 hod.

Organizácia práce, znalosť koncepcie odboru, zásady manažmentu, kontroly práce na
pracovisku.
3 hod.
Spolupráca so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou a inými orgánmi,
vrátane orgánov samosprávy, štátnej a zdravotníckej správy.
3 hod.
Spolupráca so sociálnou sieťou, s agentúrami domácej ošetrovateľskej
starostlivosti.
3 hod.
Správne vykazovanie činnosti pre orgány zdravotníctva, zdravotníckej štatistiky,
povinné hlásenia chorôb.
1 hod.
Nové trendy v ambulancii všeobecného lekára
2 hod.

Praktická časť: Rozsah: 20 hod.
Zodpovedný lektor: doc. MUDr. Ľubomír Vladár , CSc., MUDr. Anna Vargová, PhD.
 práca v Simulačnom výučbovom centre JLF UK
Zodpovedný lektor: doc. MUDr. Ľubomír Vladár , CSc.
 práca v ambulancii všeobecného lekára
 praktická skúška (vyšetrenie pacienta, popis EKG, rtg, návrh diagnostických a
terapeutických postupov)
 obhajoba písomných špecializačných prác
 písomný test
5. Špecializačná skúška
Podmienkou prizvania na špecializačnú skúšku je absolvovanie povinnej praxe, povinných
zdravotníckych výkonov, odovzdanie špecializačnej práce a účasť na povinných vzdelávacích
aktivitách. Absolvovanie predpísanej praxe musí byť zaznamenané do Indexu odbornosti
a realizovanie predpísaných zdravotníckych výkonov zaznamenané a podpísané školiteľom
v záznamníku zdravotníckych výkonov.

