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Normatívna časť:
25. Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým
sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010
č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy,
minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy
sústavného vzdelávania a ich štruktúra
26. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre realizáciu programu skríningu
kolorektálneho karcinómu
27. Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na zabezpečenie surveillance
pneumokokových invazívnych ochorení v Slovenskej republike
28. Oprava opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. júna 2011
č. OPD0211- S05395-OL-2011, ktorým sa vydáva Zoznam dietetických potravín plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
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„

21. V prílohe č. 1 prvom bode MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY v MINIMÁLNOM ŠTANDARDE PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE ULTRAZVUK V GYNEKOLÓGII A PÔRODNÍCTVE v položke
2 časti A bode 1 sa číslica „300“ nahrádza číslicou „3000“.
22. V prílohe č. 1 prvom bode MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO časť DOPLNKOVÁ ODBORNÁ
PRÍPRAVA PRE ZÍSKANIE ŠPECIALIZÁCIE V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE VŠEOBECNÉ
LEKÁRSTVO znie:
„DOPLNKOVÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA
PRE ZÍSKANIE ŠPECIALIZÁCIE V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO
a) Charakteristika a dĺžka trvania doplnkovej odbornej prípravy
1. Všeobecné lekárstvo je špecializačný odbor, ktorý poskytuje všeobecnú zdravotnú
starostlivosť dospelým obyvateľom. Má multidisciplinárny charakter a integruje poznatky
jednotlivých medicínskych odborov.
2. Doplnková odborná príprava trvá šesť mesiacov a dva týždne.
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na
a) špecializáciu v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo; gastroenterológia; geriatria;
kardiológia; pneumológia a ftizeológia; endokrinológia; pracovné lekárstvo; infektológia;
klinická imunológia a alergológia; nefrológia; reumatológia; klinická onkológia, hematológia
a transfúziológia; chirurgia; cievna chirurgia; gastroenterologická chirurgia; hrudníková
chirurgia; plastická chirurgia; úrazová chirurgia; urológia; neurológia; ortopédia; urgentná
medicína; fyziatria; balneológia a liečebná rehabilitácia; otorinolaryngológia; kardiochirurgia;
neurochirurgia; neuropsychiatria; psychiatria; gynekológia a pôrodníctvo; verejné
zdravotníctvo; anestéziológia a intenzívna medicína; dermatovenerológia; oftalmológia;
klinická farmakológia; klinická mikrobiológia alebo 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 tri roky za posledných päť rokov v príslušnom odbore.
b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon
špecializovaných pracovných činností
Položka 1
Rozsah teoretických vedomostí
1. prevencia v práci všeobecného lekára všeobecne a u konkrétnych nosologických jednotiek
a chorôb,
2. prevencia u najčastejších neepidemických chorôb hromadného výskytu,
3. dispenzarizácia zdravých, ohrozených a chronicky chorých u praktického všeobecného lekára
pre dospelých, ale aj systém dispenzarizácie v iných odboroch,
4. národný program podpory zdravia, celospoločenské zdravotné programy a stratégie, najmä so
zameraním na prevenciu, depistáž a boj proti alkoholizmu a drogovým závislostiam,
5. zásady účinnej zdravotnej výchovy obyvateľstva a behaviorálnej medicíny,
6. depistáž a boj proti nákazlivým chorobám, zásady spolupráce s Úradom verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky,
7. základy hygienického dozoru a kontroly pracovísk, zariadení v určitom území, závodoch, na
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sídliskách a v iných objektoch,
8. prevencia a diagnostika prenosných chorôb, ktoré sa v Slovenskej republike vyskytujú,
znalosti aktívnej imunizácie a pasívnej imunizácie,
9. vyšetrenia a pomocné vyšetrenia (metodiky, pomôcky, prístroje) v ordinácii a v byte pacienta,
10. obhliadka mŕtvoly, základy súdneho lekárstva,
11. neodkladná podpora životných funkcií - resuscitácia pri poruchách obehu a dýchania, pri
úrazoch, pri pôrode, zastavenie krvácania,
12. indikácie rehabilitačných metód u imobilného pacienta v domácom prostredí, pooperačná
starostlivosť o pacienta doma,
13. koncepcia odboru, zásady manažmentu, kontroly práce na pracovisku,
14. spolupráca so zdravotnými poisťovňami a sociálnou poisťovňou a inými orgánmi, vrátane
orgánov samosprávy, štátnej správy a zdravotníckej správy,
15. spolupráca so sociálnou sieťou, s agentúrami domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
16. správne vykazovanie činnosti pre orgány zdravotníctva, zdravotníckej štatistiky, povinné
hlásenia chorôb.
Položka 2
Rozsah praktických zručností a skúseností
A. Minimálny počet zdravotných výkonov
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých pod vedením školiteľa
1.
odobratie anamnézy a vyšetrenie
2.
vedenie kompletnej zdravotnej dokumentácie
3.
indikácia a hodnotenie komplementárneho vyšetrenia
4.
diferenciálna diagnostika a liečba v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých
5.
podávanie injekcií
6.
malé chirurgické výkony (sutúra, incízia, excízia)
7.
KPCR u dospelého a detí
8.
prvá pomoc pri ORL ochoreniach
9.
katetrizácia močového mechúra u muža
10.
výplach žalúdka
11.
vypíše návrhy na kúpeľnú liečbu

20
20
20
20
50
10
2
10
10
5
15

B. Praktické skúsenosti
Hodnotiace postupy, diagnostické postupy a terapeutické postupy
1. prvá pomoc pri náhlych stavoch v detskom veku, systém očkovania v detskom veku,
2. funkčné vyšetrenie pohybového aparátu, indikácia metódy fyzikálnej terapie,
3. základné vyšetrenie porúch pohybového systému a základy liečebnej rehabilitácie,
4. prvá pomoc pri generalizovaných reakciách, alergických reakciách a kožných reakciách, odber
biologického materiálu u osôb chorých alebo podozrivých z venerických chorôb,
5. základné očné vyšetrenie, prvá pomoc pri poranení a poleptaní oka a pri cudzom telese v oku,
prvá pomoc pri akútnom záchvate glaukómu,
6. základné ORL vyšetrenie s použitím nástrojov, orientačné vyšetrenie sluchu, diagnostika a
terapia akútnych chorôb v ORL, výplach vonkajšieho zvukovodu, vyhodnotenie
audiometrického vyšetrenia, sprístupnenie dýchacích ciest,
7. prvá pomoc pri akútnych vybraných psychických poruchách, nadviazanie kontaktu a vedenie
rozhovoru s psychicky chorým, krízová intervencia, indikácia ďalšej psychologickej
starostlivosti a psychiatrickej starostlivosti,
8. očkovanie proti prenosným chorobám, dezinfekcia a sterilizácia v praxi všeobecného lekára,
epidemiologické opatrenia pri závažných infekčných chorobách, hygiena práce v praxi
všeobecného lekára, fyziológia práce,
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9. zásady derivácie moču a výplach žalúdka,
10. základné chirurgické ošetrenia v rozsahu potrebnom pre prácu všeobecného lekára.
c) Organizačná forma osobitnej doplnkovej odbornej prípravy
Doplnková odborná príprava pozostáva z praktickej časti a teoretickej časti s odporúčanou dĺžkou
trvania šesť mesiacov a dva týždne. V rámci osobitnej doplnkovej odbornej prípravy lekár absolvuje
teoretickú prípravu vo vzdelávacej ustanovizni v odbore všeobecné lekárstvo v rozsahu najmenej
dvoch týždňov. Doplnková odborná príprava sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorej
súčasťou je obhajoba písomnej práce.
d) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách
zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh
1.
2.
„

ambulancia všeobecného lekára alebo
poskytujúce primárnu zdravotnú starostlivosť
vzdelávacia ustanovizeň

stredisko 6 mesiacov
2 týždne

23. V prílohe č. 1 prvom bode MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZAČNÉ ŠTUDIJNÉ
PROGRAMY sa na konci pripájajú MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ
ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE ODBORNÍK NA RIADENIE VO
VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE MASTER OF PUBLIC HEALTH a MINIMÁLNY ŠTANDARD
PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE SOCIÁLNE
LEKÁRSTVO A ORGANIZÁCIA ZDRAVOTNÍCTVA, ktoré znejú:

„MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V
ŠPECIALIZAČNOM ODBORE
ODBORNÍK NA RIADENIE VO VEREJNOM ZDRAVOTNÍCTVE
MASTER OF PUBLIC HEALTH
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia
1. Špecializačný odbor vychováva odborníkov pre riadenie vo verejnom zdravotníctve, schopných
analyzovať zdravotný stav obyvateľstva a identifikovať príčinu chorôb v populácii, formulovať a
koordinovať priority štátnej zdravotnej politiky a uplatňovať metódy prevencie; aplikovať v praxi
získané manažérske vedomosti a zručnosti so špeciálnym zameraním na manažment zdravia,
zdravotníckeho zariadenia a ekonomického zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a verejného
zdravotníctva; projektovať a riešiť úlohy vyplývajúce z programov ochrany zdravia, vrátane ochrany
zdravia pred žiarením, podpory zdravia a výchovy k zdraviu, získavať pre tieto ciele verejnosť.
2. Špecializačné štúdium trvá tri roky.
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijných odboroch
1
podľa osobitného predpisu. a)
b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon
špecializovaných pracovných činností
Položka 1
Rozsah teoretických vedomostí
1. informačné zdroje vo verejnom zdravotníctve (praktické využitie epidemiologických metód,
demografických údajov a údajov zo zdravotnej štatistiky pre potreby rozhodovacích procesov v riadení
verejného zdravotníctva),

