
MLADÝ PRAKTIK  
BYŤ ČI NEBYŤ? 



NAJATRAKTÍVNEJŠIE ODBORY, ALEBO  
 „O ČOM SNÍVA MEDIK“  

Interná medicína, všeobecne/kardiológia 

Chirurgia, plastická chirurgia, ortopédia 

Anesteziológia 
Gynekológia 
Pediatria 
Očné lekárstvo 

 



 Väčšinou odbory s ktorými prichádzame do 
kontaktu v nemocnici.  

 Neraz výber ovplyvnia aj sympatie, či 
fundovanosť vyučujúceho, s ktorým sa medik 
stotožní.  

 Resp. iné momenty, ktoré ukazujú odbor v 
atraktívnom svetle 



 
 Absolvent- plný optimizmu a ideálov chce 

pracovať vo veľkej nemocnici- univerzitnej.  
 

 V prvom rade snaha získať zamestnanie v 
želanom odbore a možnosť získať atestáciu.  
 

 Práca obvodného lekára sa zdá byť príliš 
vzdialená- najskôr prax na internom oddelení, 
cirkulácia, čakanie na obvod... 
 

 Rezidentské miesta neexistujú, takže absolvent je 
nútený začať pracovať v nemocnici, aj keď má 
záujem o primárnu sféru.  



ŤAŽKA CESTA K ATESTÁCII... 
Absolvent v Univerzitnej nemocnici : 

 
 PhD. študent- 5 rokov x úväzok 0,1 

 
 Asistent- 5 rokov x úväzok 0,1 

 
 Lekár – len pár šťastných 



Absolvent v periférnej nemocnici- zväčša a.s. 
 

 Atestáciu aj cirkulácie hradí zamestnávateľ, 
v rámci platenej dovolenky, ak lekár 
podpíše pracovnú zmluvu na 5- 10 rokov 
 

 Atestáciu a cirkulácie hradí lekár, berie si 
neplatené voľno na jej absolvovanie. Po 
atestácii nie je viazaný zmluvou. 

 
 



 
 
Toto vieme o atestácii :  

 
 Potrebujeme ju 

 
 Ťažko ju získame 

 
 

 
Punctum proximum  



PRÁCA OBVODNÉHO LEKÁRA PODĽA 
MEDIKA 
 Práca pre starších lekárov- na dôchodku 
 
 Nudná práca, bez možnosti profesionálneho rozvoja 

 
 Práca vrátnika a pečiatkovača 



PREČO SI TO MYSLÍME ? 
 Lekári v našich UN väčšinou podceňujú prácu na 

periférii, ale aj na obvode.  
 

 Znižujú ich odbornosť 
 

 Nedoceňujú ich prácu 
 

 Nemajú o nej prehľad 
 

 Chýba komunikácia medzi klinikami a 
obvoďákmi 



CESTA K PRÁCI OBVOĎÁKA :  
 ZíSKANIE ATESTáCIE-  ťažšie ako získať 

atestáciu z internej medicíny- taký pracovník nie 
je pre nemocnicu atraktívny 
 

 ZíSKANIE AMBULANCIE A OBVODU-  kúpiť, 
zdediť, alebo nájsť :-) 
 

 POčET PACIENTOV NIE JE STABILNý A ISTý  



MOTIVÁCIA 

 Kontakt s prácou obvodného lekára počas štúdia 
– 0 
 

 Finančná motivácia – 0 
 

 Nábor – 0  



KDE ZÍSKAŤ ATESTÁCIU 
 V ponuke Lekárskej fakulty UK postgraduálnych 

špecializačných študijných programov chýba 
program Všeobecné lekárstvo 

 
 Možnosť získať atestáciu na SZU 

 
 JLFUK Martin 

 
 LF UPJŠ Košice?  
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