Časovo-tematický plán špecializačného študijného programu pre
odbor všeobecné lekárstvo v trvaní 3 roky
(pre zaradených alebo prijatých na JLF UK od 18. 02. 2022)
Celkový rozsah prípravy – minimálne 3 roky
Priebeh špecializačného štúdia sa priebežne kontroluje na povinných Kontrolných dňoch
špecializačného štúdia. Kontrolné dni slúžia ako spätná väzba a zároveň napomáhajú
usmerniť lekárov pri plnení študijného plánu.
Harmonogram kontrolných dní býva zverejnený na internetovej stránke v časti Kalendár
vzdelávacích aktivít. Na základe kontroly je vypracovaný Hodnotiaci protokol
špecializačného štúdia.

1. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe na oddelení vnútorného lekárstva
12 mesiacov
zodpovedný: školiteľ pre internistickú časť, vrátane geriatrie a oddelenia dlhodobo
chorých, centrálneho príjmu, JIS alebo prijímacej ambulancie
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov na oddelení vnútorného lekárstva
zodpovedný: školiteľ pre internistickú časť, vrátane geriatrie a oddelenia dlhodobo
chorých, centrálneho príjmu, JIS alebo prijímacej ambulancie
2. rok štúdia
1. realizácia povinnej zdravotníckej praxe na oddelení vnútorného lekárstva
2 mesiace
zodpovedný: školiteľ pre internistickú časť, vrátane geriatrie a oddelenia dlhodobo
chorých, centrálneho príjmu, JIS alebo prijímacej ambulancie
2. realizácia povinných zdravotníckych výkonov na oddelení vnútorného lekárstva
zodpovedný: školiteľ pre internistickú časť, vrátane geriatrie a oddelenia dlhodobo
chorých, centrálneho príjmu, JIS alebo prijímacej ambulancie
3. realizácia nasledujúcej povinnej zdravotníckej praxe v odbore všeobecné lekárstvo
v súlade s náplňou študijného programu
10 mesiacov
zodpovedný: školitelia na pracoviskách
poznámka: zaradení účastníci vzdelávania absolvujú po splnení
jednotlivé odborné praxe tak, ako to umožní časový harmonogram

internistickej časti

4. Školiaci kurz na záver 2. roku špecializačnej prípravy v odbore všeobecné lekárstvo
Rozsah kurzu:
30 hodín
Miesto konania:
dekanát JLF UK
podmienky pre prihlásenie: - zaradenie do odboru na JLF UK,

Zodpovedný:

naplnenie obsahu pre internistickú časť (realizovaná
odborná prax a zdravotnícke výkony),
doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Spôsob ukončenia kurzu: Záverečný TEST

3. rok štúdia
1. realizácia zostávajúcej povinnej zdravotníckej praxe a povinných zdravotných výkonov
v odbore všeobecné lekárstvo v súlade s náplňou študijného programu
12 mesiacov
zodpovedný: školitelia na pracoviskách (prípadne v ambulancii)
2. Povinný školiaci pobyt
Dĺžka pobytu:
Miesto konania:
Zodpovední:
Obsahová náplň:

2 týždne
akreditovaná ambulancia všeobecného lekára pre dospelých podľa
určenia odborného garanta
lektori praktickej časti v ambulanci všeobecného lekára pre
dospelých
praktická činnosť na ambulancii, individuálna príprava, konzultácie,
výučba v Simulačnom centre

3. Kurz právnych predpisov v zdravotníctve – kurz sociálneho lekárstva a organizácie
zdravotníctva
Povinná vzdelávacia aktivita pre všetkých účastníkov špecializačného štúdia v základných
špecializačných odboroch. Lekárom poskytuje prehľad o aktuálnych právnych predpisoch
vzťahujúcich sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti a o aktuálnych sociálno –
etických problémoch v zdravotníctve. Bez absolvovania tejto vzdelávacej aktivity nie je
možné postúpiť ku špecializačnej skúške. V prípade, že účastník vzdelávania už absolvoval
túto vzdelávaciu aktivitu v rámci svojho špecializačného štúdia alebo v rámci
predchádzajúceho špecializačného štúdia ukončeného po roku 2005, bude mu táto
vzdelávacia aktivita uznaná.
Povinnú vzdelávaciu aktivitu po odbornej a organizačnej stránke zabezpečuje Ústav
verejného zdravotníctva JLF UK. Na vzdelávaciu aktivitu Vám bude zaslané elektronické
pozvanie.
Kontaktná osoba:
Bc. Katarína Lamošová
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK
Malá Hora 4B (budova Edukačného centra)
043/ 26 33 630
klamosova@jfmed.uniba.sk.
4. Odporúčaná účasť na odbornom podujatí Kongres spoločnosti všeobecných lekárov
Slovenska, ktorý organizuje spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

5. Školiaci kurz pred špecializačnou skúškou
Rozsah kurzu:
2 týždne
Miesto konania:
dekanát JLF UK
podmienky pre prihlásenie: - zaradenie do odboru na JLF UK,
- úspešné absolvovanie kurzu v 2. roku štúdia,
- naplnenie obsahu špecializačného študijného programu
(realizovaná odborná prax a zdravotnícke výkony),
- odovzdaná špecializačná práca.
Zodpovedný:
doc. MUDr. Daniela Kantárová, PhD.

Pokyny ku vzdelávacím aktivitám v rámci študijného programu (kurzy, pobyty,
záverečná špecializačná skúška):
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 – www.jfmed.uniba.sk časť Ďalšie
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
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.
Na záverečnú špecializačnú skúšku je potrebné prihlásiť sa príslušným formulárom
prihlášky najneskôr štyri týždňov pred konaním jej prvej zložky (písomnej, praktickej alebo
obhajoby práce). Povinnou prílohou prihlášky je index odbornosti a záznamník zdravotných
výkonov, v ktorých je zaznamenané naplnenie študijného plánu (povinná odborná prax,
povinné zdravotnícke výkony, absolvovanie povinných vzdelávacích aktivít) a záverečná
práca s príslušnými prílohami.

