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KANDIDÁT do volieb výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva 
SLS. Uskutočnia sa korešpondenčným spôsobom 16.mája – 9.júna 2014 
 
               MUDr. Martina Jandzíková 
               Všeobecná praktická lekárka pre dospelých  
 
Dátum narodenia :             12.07.1972 
Miesto narodenia:              Varnsdorf, Česká republika 
Národnosť:                         Slovenská 
Bydlisko:                            Žilina 010 01, Lichardova 8510/48 
kontaktné údaje: 
telefon              :                 0902 366 472,   amb. 041 5650377 
mail:                                   m.jandzikova@gmail.com 
 
Vzdelanie:                          Univerzita Komenského v Bratistave  
                                            Jeseniova Lekárska fakulta v Martine 
                                            študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo.  
                                            Dátum promócie: 28.06.1996. 
 
Odborná  prax:  
01.08.1996 – apríl 2001: interné odddelenie B,  Nemocnica  Žilina,  funkcia: sekundárny lekár 
máj 2001 – september  2002 : interná príjmová a konziliárna ambulancia  Nemocnica Žilina,  
koronárna a metabolická  JIS interného B oddelenia Nemocnica Žilina 
01.09.2002 - 01.09.2004 praktický lekár pre dospelých na  ambulancii praktického lekára  
pre dospelých: MUDr. Jana Marcová,  Žilina,  01.09.2004 - 01.08.205: ambulancia 
praktického lekára pre dospelých - Krankas s.r.o. Žilina                                              
01.08.2005 – doteraz : ambulancia praktického lekára pre dospelých a závodná ambulancia: 
MUDr. Martina Jandzíková, praktický lekár pre dospelých , internista                          
Kvalifikačné atestácie: 
                                        20.04.2001: Vnútorné lekárstvo 
                                        23.10.2002: Všeobecné lekárstvo 
Certifikáty:                      2004: Certfikovaný  kurz Závodná zdravotná starostlivosť I. stupeň 
                                                                                  Závodná zdravotná starostlivosť II. stupeň. 
Aktivity: 
Prednášková činnosť a aktívna účasť pri príprave kongresov a odborných podujatí Slovenskej 
spoločnosti všeobecného praktického lekárstva Slovenskej lekárskej spoločnosti (SS VPL 
SLS) 
Príprava kreditovaných vzdelávacích podujatí  a prednášková činnosť pre región VÚC Žilina 
v odbore všeobecné lekárstvo 
Členka výboru SSVPL SLS, regionálny zástupca za VÚC Žilina 
Členka  subregionálnej rady Slovenskej lekárskej komory v okrese Žilina. 
Od  01.04.2013  Krajský odborník MZ SR v odbore všeobecné lekárstvo pre Žilinský 
samosprávny kraj. 
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                členka redakčnej rady časopisu "Primárny kontakt" 
Príprava a realizácia rezidentského programu. 
 
 
Bod 4. Okruhy problémov, ktoré považujem za  potrebné riešiť: 
           - Zlepšiť kvalitu postgraduálnej prípravy a ďalšieho vzdelávania všeobecných lekárov 
v súlade s potrebami doby 
           - Posilniť postavenie vakcinológie v odbore a u pacientskej verejnosti 
           - Pokračovať v príprave  doporučených postupov z oblasti internej medicíny pre 
všeobecných lekárov 
           - Legislatíva 
-  spolupráca so zdravotným výborom SLK pri príprave na jednania v  poisťovniach, 
-   s MZ SR z pozície krajského odborníka na prípravách ďalších vestníkov a OÚ. 
 
Vzdelávanie v pracovnom a posudkovom lekárstve - prehliadky vodičov 1.2 sk. 
Na regionalnej úrovni - príprava a realizácia ďalších  "dní zdravia Žiliny "pod logom SSVPL.  
 
 
5. Dátum a podpis/v prípade elektronického zaslania dátum doručenej správy 
10.5.2014, Martina Jandzíková 
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