
Program Hippokrates 

- výmenný pobyt pre lekárov v prebiehajúcej 
špecializácii všeobecné lekárstvo, pre lekárov s 
atestáciou zo všeobecného lekárstva do 5 rokov 

po atestácii 
 

- program je podporujú Wonca Europe a EURACT 
 



Cieľ programu 

- podporiť výmenu mladých lekárov a rozšíriť ich 
vedomosti z Praktického lekárstva o skúsenosti 

lekárov v zahraničí 
 

- možnosť nahliadnuť do Praktického lekárstva v 
iných štátoch Európskej únie, návšteva 

ambulancie všeobecného lekára 
- získanie nových vedomostí 



- program napomáha medzinárodnej spolupráci 
medzi všeobecnými lekármi navzájom, podporuje 

nábor nových mladých lekárov 
 

- výmena medzinárodných skúseností v odbore 
 

- celoživotné vzdelávanie 
 

- zlepšenie jazyka 
 

- vytváranie kontaktov 



Hippokrates program 

- dĺžka 2 týždne, vo výnimočných prípadoch je 
možné ísť na 1 týždeň 

- návštevník sa oboznámi s úlohou Rodinného 
lekárstva zúčastňovaním sa všetkých aktivít v 

hosťujúcej ambulancii 
- návštevník sa stretne s ďalšími lekármi v 

príprave  



Hosťujúci lekári 

- všeobecný lekár so skúsenosťami v učení 
 

- hosťujúci lekár môže byť aj lekár, ktorý sa 
zúčastní výmeny 

 
- hosťujúca ambulancia musí byť zapísaná v 

zozname na webovej stránke 
 

- jazyk angličtina  



Návštevníci 
- registrácia na www.vdgm.eu stránke 

 
- požiadanie prístupu ako návštevník 

 
- po registrácii je možné si prezerať miesta pobytu 

 
- následne poslať žiadosť o stáž vybranej 

ambulancii 
 

- vyplniť tlačivá HP pred aj po stáži 
 

- kontaktovať koordinátorov projektu vo svojej 
krajine a v krajine do ktorej prichádza 



- v niektorých krajinách je možné zabezpečiť aj 
ubytovanie, ak nie návštevník si ho musí 

zabezpečiť sám 
 

- pred stážou je potrebný rozhovor cez skype 
alebo telefónom, v prípade nedostatočnej znalosti 

jazyka môže byť stáž zamietnutá 
 

- anglický jazyk 
 

- je dobré absolvovať aj kurz v jazyka krajiny do 
ktorej sa hlásite 



Zdroje 

Cena pamiatky Dr. Claudia Carosa 
 

- 700.0 eur za najúspešnejšiu stáž absolvovanú 
na vidieku za rok 2010 a 2011 

 
- peniaze majú byť použité na Wonca konferenciu 

vo Wiedni v r. 2012 
 
 
 
 



Fond Leonardo da Vinci 
 

- časť programu Európskej komisie v rámci 
celoživotného vzdelávania 

 
- možnosť získať finančné prostriedky na 

financovanie výmenných stáží lekárov v rámci 
programu Hippokrates 



Výskum 

EGPRN European General Practice Research 
Network 

 
www.egprn.org 

 
 

- organizácia združujúca všeobecných lekárov a 
iných zdravotníkov so záujmom o výskum vo 

všeobecnom lekárstve 
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