


Všeobecné lekárstvo 

    je základný odbor, ktorý zaisťuje liečebno-preventívnu starostlivosť 
o dospelú populáciu. 

1. Zahrňuje  základné poznatky a prax rôznych lekárskych odborov, 
ktoré uplatňuje v preventívnych, diagnostických, liečebných,  ale aj 
rehabilitačných a posudkových činnostiach. 

2. Každá všeobecná prax je  klinicky multiodborová, kde sú denne 
prezentované rôzne akútne stavy a najrozličnejšie chronické 
diagnózy. 

3. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky jednotlivých 
medicínskych odborov. 

 



Všeobecný lekár 

 
-má mať dostatočné teoretické vedomosti 
-využíva znalosti v praxi 
-pracuje systematicky, má dostatok    
  kompetencií ku konkrétnym  výkonom 
-má dobré prístrojové vybavenie  
 ambulancie 
-je  v ambulancii dostatočné vybavený  
  liekmi a  zdravotným materiálom 
-má  erudovanú zdravotnú sestru 
 



Jesseniova lekárska fakulta UK 

 Akreditácia štúdijného programu všeobecné lekárstvo 
   s právoplatnosťou od 24. augusta 2007. 

 
 



Špecializačný študijný program VL 

1. spoločný internistický kmeň (24 mesiacov) 
2. samotná špecializácia VL (dľžka prípravy sa  mení) 



Vestník MZ SR z 30. júla 2005 

 Príprava vo VL bola stanovená  na 4 roky 
-internistický kmeň 24 mesiacov 
-príprava vo VL  24 mesiacov 



Výnos MZ SR č. 04765/2006-SL z 12. apríla 2006 

 Vzorový špecializačný program v kategórii lekár v odbore VL upravený na 
dľžku trvania 3 roky a 3 mesiace. 
 

       -24 mesiacov spoločný internistický kmeň  
       -15 mesiacov špecializačná príprava  v odbore VL 
 
(skrátená prax  v dermatológii, imunológii a alergológii-1 mesiac, chirurgická 
 ambulancia  z 2 mesiacov na 1 mesiac, v ambulancii VL z 9 mesiacov na 6  
mesiacov, vypustená prax v neurologickej a ortopedickej ambulancii) 



Odborná  prax v špecializačnom odbore VL 

 Pediatria 
 Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
 Dermatovenerológia 
 Oftalmológia 
 Otorinolaryngológia 
 Psychiatria 
 Gynekológia a pôrodníctvo 
 Ústav verejného zdravotníctva 
 Chirurgická ambulancia 
 Ambulancia všeobecného lekára 6 mesiacov 



Výnos MZ SR zo dňa 17.9.2010 č. 12422/2010 

 Doplnková odborná príprava pre získanie špecializácie v odbore všeobecné 
lekárstvo, ktorá nadväzovala  na získanú špecializáciu v odbore Vnútorné  
lekárstvo a jej dľžka bola 15 mesiacov. 



Výnos MZ SR zo dňa 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011 

 Snaha o rýchlu prípravu odborníkov vo VL v súlade s európskou legislatívou 
(Smernica európskeho parlamentu a rady č.2005/36/ES článok 28) 

 Doplnková príprava VL v trvaní 6 mesiacov a 2 
týždne. 



Doplnková príprava 

 Nadväzujúca na  špecializáciu v odbore: a) vnútorné lekárstvo, 
geriatria, kardiológia, pneumológia a ftizeológia, endokrinológia, 
pracovné lekárstvo, gastroenterológia, infektológia, klinická 
imunológia a alergológia, nefrológia, reumatológia, klinická 
onkológia, hematológia a transfuziológia, chirurgia, cievna 
chirurgia, gastroenterologická chirurgia, hrudníková chirurgia, 
plastická chirurgia, úrazová chirurgia, urológia, neurológia, 
ortopédia, urgentná medicína, fyziatria, balneológia a liečebná 
rehabilitácia , otorinolaryngológia, kardiochirurgia, 
neuropsychiatria, psychiatria, gynekológia a pôrodníctvo, 
verejné zdravotníctvo, anesteziológia a intenzívna medicína, 
dermatovenerológia, oftamológia, klinická farmakológia, 
klinická mikrobiológia a lekárska genetika. 

alebo 
b)špecializáciu I. stupňa v špecializačnom odbore interné lekárstvo 

získanú podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa 
predpisov účinných do 30. apríla 2004 a odbornú prax najmenej 3 
roky za posledných 5 rokov v príslušnom odbore. 

 
 



Bude príprava všeobecných lekárov dostatočná? 

 1973-3 mesiace na chirurgickom pracovisku 
                  -3 mesiace na internom pracovisku  
                   -obvodný a závodný lekár  (17 obvodov) 
          2005 -  4 roky 
          2006 -  3 roky a 3 mesiace 
           2011 -  6 mesiacov a 2 týždne 
 

 
 



Návrh na doplnkovú odbornú prípravu v odbore všeobecné  
                                   lekárstvo 

 Minimálna príprava v dĺžke 15 mesiacov  po špecializáciách v iných 
odboroch.  

 Akreditovaná ambulancia všeobecného lekára 1 mesiac. 
 Podľa  základného špecializačného odboru  a znalostí by  školiace 

pracovisko  navrhlo  upravenú  prípravu  na   oddeleniach a  ambulanciách. 



Prehľad o špecializačnom štúdiu v odbore VL  
                na JLF UK v Martine 

 prvá špecializačná skúška  v odbore- 19. novembra 2009 
 počet úspešných absolventov ku dňu 30.9.2011 -  10 absolventov  
 počet zaradených lekárov ku dňu 30.9.2011-  20 lekárov          

 



Jesseniova lekárska fakulta UK Martin 

Od septembra 2011 : 
1. Vzorový špecializačný štúdijný program v kategórii lekár v odbore 
       Všeobecné lekárstvo ( 24 mesiacov pre  spoločný  internistický kmeň a 15 

mesiacov pre samotnú špecializáciu v odbore). 
2. Doplnková odborná príprava pre získanie špecializácie v odbore všeobecné 

lekárstvo. 
 

Pokiaľ  lekár pre nedostatočné znalosti neuspeje na špecializačnej skúške,  
komisia navrhne  opakovanie skúšky  a odborný garant navrhne pokračujúcu  
prípravu na ambulanciách  a  ev. klinikách UN v trvaní až 12 mesiacov. 
 
 
 



Špecializačné skúšky 

Dva krát ročne v jarnom a jesennom termíne. 
1. Dvojdňový kurz právnych predpisov. 
2. Školiaci kurz v odbore 2 týždne. 
3. Obhajoba špecializačnej práce. 
4. Praktická skúška v akreditovanej ambulancii všeobecného lekára 

(Komplexné vyšetrenie pacienta, diferenciálna diagnostika, diagnostické 
postupy a liečba, popis EKG, rtg). 

5. Písomný test. 
6. Špecializačná skúška pred komisiou, ktorú tvoria zástupcovia vzdelávacích 

ustanovizní s akreditovaným špecializačným programom všeobecné 
lekárstvo a akreditovaní členovia lektorského zboru pre teoretickú a 
praktickú časť. 

7. Diplom o špecializácii vydáva  Univerzita Komenského v Bratislave. 
8. Spolu s dodatkom je diplom o špecializácii odovzdávaný úspešnému 

absolventovi na zasadnutí Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty UK v 
Martine. 
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