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SÚHRN 

  Odbor všeobecné lekárstvo na Slovensku v súčasnosti prechádza zmenami 

v pregraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní a charakterizuje ho aj rozširovanie 

kompetencií všeobecných lekárov. Zmenil sa rozsah, ako aj obsah  špecializačnej 

prípravy a do praxe sa implementoval rezidentský program, ktorý by mal pomôcť  riešiť 

súčasnú problematickú situáciu s pokrytím Slovenska funkčnými ambulanciami 

primárneho kontaktu. Vzdelávanie formou rezidentského programu  sa na Slovensku 

uskutočňuje od roku 2014. Jeho zavedením sa vyriešil hlavný problém vzdelávania 

všeobecných lekárov, a to zabezpečenie financovania  zamestnania, ako aj vzdelávania 

lekárov zaradených v špecializačnej príprave tak špecifického odboru, akým všeobecné 

lekárstvo bez pochýb je. V tomto roku by mali končiť štúdium prví lekári zaradení do 

rezidentského štúdia, ktoré sa zatiaľ javí ako veľmi dobrá voľba na riešenie súčasnej 

problematickej situácie.  
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  Na fungovanie každého odbor medicíny, vrátane všeobecného lekárstva,  je 

potrebný dostatok kvalifikovaných odborníkov, ktorých je nevyhnutné vzdelávať podľa 

aktuálnych požiadaviek doby. Forma a náplň vzdelávania odrzkadľuje aktuálnu 

celospoločenskú situáciu s potrebou reflektovať a implementovať  aktuálne dianie do 

jeho procesu. Rovnako je to aj v medicíne.  Vzdelávanie v jednotlivých odboroch 

podlieha častým zmenám v závislosti od transformácie celého zdravotníctva. Všeobecné 

lekárstvo patrí medzi odbory primárnej – všeobecnej zdravotnej starostlivosti, ktorá by 

v súčasnosti mala predstavovať základ zdravotnej starostlivosti, nakoľko procesy 

transformácie sú  cielené na presunutie  poskytovania zdravotnej starostlivosti do 

všeobecných ambulancií s postupným zvyšovaním kompetencií všeobecných lekárov. 

Tieto ciele potrebujú aj zmeny v realizácii vzdelávania všeobecných lekárov pre 

dospelých.  

 

HISTÓRIA 

  Všeobecné lekárstvo ako samostatný akademický odbor bolo prijaté spolu 

s naformulovaním jeho definície až v roku 1978 v Alma Ate na Konferencii Svetovej 

zdravotníckej organizácie. V bývalom Československu sa aj do tohto obdobia v určitých 

oklieštených formách všeobecné lekárstvo rozvíjalo a dokonca sa v tomto odbore 

realizovalo aj vzdelávanie.  Po roku 1948 došlo aj v zdravotnom systéme vtedajšieho 

Československa k procesu zoštátnenia, ktorý negatívne ovplyvnil zdravotníctvo a 

zdravotníkov. Boli zrušené súkromné lekárske praxe ako aj  súkromní lekári, vrátane 

rodinných lekárov. V roku 1951 bol vyhlásený „tzv. model zjednoteného zdravotníctva“ 

podľa modelu sovietskeho akademika Semaška.  
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Boli zriadené Okresné ústavy národného zdravia (OÚNZ ) a v rámci okresov 

vytvorené tzv. obvodné a závodné ambulancie, na ktoré boli administratívnym 

spôsobom posielaní absolventi lekárskych fakúlt. Takto sa na obvodné a závodné 

ambulancie umiestňovali lekári s krátkou, nedostatočnou,  iba niekoľko mesačnou 

praxou získanou na lôžkových oddeleniach nemocníc, bez získania akejkoľvek 

špecializácie. Od roku 1954 došlo k zmene. Pre výkon praxe sa vyžadovala  atestácia 

z internej medicíny  I. stupňa, ktorú obvodní lekári, v skrátenom čase,  vykonávali na 

vtedajšom Doškoľovacom ústave pre lekárov v Trenčíne. Na základe získanej 

špecializácie im bolo, opäť podľa sovietskeho vzoru, priznané pomenovanie všeobecní 

internisti. Vzhľadom na to, že boli častokrát jedinými lekármi v obvode, vykonávali aj 

pediatrickú, či gynekologickú prax. V 60-tych a 70-tych rokoch pribúdali v teréne 

obvodní pediatri a gynekológovia, ktorí už mali jasne vyjadrenú odbornosť. V 70-tych 

rokoch sa preto začali ozývať prvé nesmelé hlasy, poukazujúce na  potrebu vytvorenia 

odbornej spoločnosti, ktorá by na základe špecifickej práce v teréne združovala 

obvodných a závodných lekárov. Ich zosilnenie a pretransformovanie do praxe priniesla 

Konferencia Svetovej zdravotníckej organizácie v Alma Ate v roku 1978. Členovia tejto 

konferencie prijali koncepciu všeobecného lekárstva, ktoré jasne definovali a navrhli aj 

koncepciu Katedier všeobecného lekárstva na Lekárskych fakultách, ktoré mali 

zabezpečiť vzdelaných všeobecných lekárov s rešpektovaním špecifík tohto odboru. Na 

tejto konferencii bol vyhlásený  program „Zdravie pre všetkých do roku 2000“, 

v ktorom  hlavnú úlohu mali zohrať lekári v primárnej sfére. V tom istom roku zvolala 

vtedajšia Spoločnosť sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva spolu s 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky (SSR) schôdzu 

organizátorov zdravotníctva a riaditeľov zariadení na Štrbskom plese, kde sa prvýkrát 

otvorene diskutovalo o potrebe vyškolenia nového typu lekára, poskytujúceho základnú 
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zdravotnú starostlivosť so širšími vedomosťami ako iba z vnútorného lekárstva. 

V kuloároch sa začali podnikať prvé kroky na vytvorenie odbornej spoločnosti, 

združujúcej a odborne školiacej dovtedajších obvodných a závodných lekárov.  

Prípravná iniciatíva si získala podporu ako Ministerstva zdravotníctva, tak aj Slovenskej 

lekárskej spoločnosti. Ustanovujúca konferencia Spoločnosti všeobecného lekárstva sa 

konala 10.11.1979 v Prievidzi a zúčastnilo sa na nej 350 lekárov z celého Slovenska.  

Po ustanovujúcej schôdzi sa dvakrát ročne konali na území celého Slovenska odborné 

konferencie.  

V roku 1980 bola prijatá koncepcia novovzniknutého odboru všeobecné 

lekárstvo, ktorý sa stal základným a samostatným odborom a špecializačné skúšky 

(atestácie) zo všeobecného lekárstva I. a II. stupňa sa začali vykonávať na Inštitúte 

pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov (ILF)  v Bratislave, následníckej 

inštitúcií Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov, ktorý bol zas 

nasledovníkom Školského strediska Povereníctva zdravotníctva pre doškoľovanie 

lekárov v Trenčíne, ustanoveného 1. mája 1953 a predstavovalo prvú inštitúciu na 

Slovensku, ako aj  v Československu, ktorá sa venovala postgraduálnej výchove lekárov 

a neskôr aj farmaceutov a iných zdravotníckych pracovníkov. V nasledujúcich rokoch 

došlo k transformáciám ILF.  

V roku 1991 vznikol zlúčením ILF  s  Inštitútom pre ďalšie vzdelávanie 

stredných zdravotníckych pracovníkov  Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v 

zdravotníctve – IVZ. V októbri 1998 došlo k zmene názvu a  vzniku Slovenskej 

postgraduálnej akadémie medicíny (SPAM), ktorá bola v roku 2000 v Tokiu prijatá za 

člena Svetovej akadémie medicínskych akadémií.  
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V roku 2002 na základe implementovania podmienok Európskej únie  do 

procesu ďalšieho vzdelávania bola na základe zákona Národnej rady  Slovenskej 

republiky č. 401/2002 Z.z. z 25. júla 2002 kreovaná 1. septembra 2002 Slovenská 

zdravotnícka univerzita (SZU) ako štátna vysoká škola univerzitného typu s 

pôsobnosťou v rezorte Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR). 

V roku 2003 získala LF SZU akreditáciu aj pre pregraduálne štúdium 

všeobecného lekárstva a v roku 2013 aj  pre pregraduálne štúdium zubného 

lekárstva. Katedra všeobecného lekárstva Lekárskej fakulty SZU v Bratislave, ako 

najstaršej vzdelávacej ustanovizne zabezpečujúcej postgraduálne vzdelávanie na 

Slovensku, v súčasnosti zabezpečuje ako pregraduálne, tak aj postgraduálne 

vzdelávanie.  

 

AKTUÁLNA SITUÁCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRSTVA NA SLOVENSK U  

  Odsúvanie koncepčného riešenia  primárnej zdravotnej starostlivosti  na 

Slovensku vyústilo do nedostatku všeobecných lekárov pre dospelých a pre deti a dorast 

– v závislosti od regiónov sa udáva od 45 do 111 neobsadených ambulancií prvého 

kontaktu; ako aj k významne vyššiemu priemernému veku  lekárov  (53,9 roka) vo 

fungujúcich všeobecných ambulanciách oproti lekárom - špecialistom.  V susednej  

Českej republike je  podobné vekové rozloženie všeobecných lekárov ako na Slovensku. 

Priemerný vek všeobecných lekárov na Slovensku  je 53,9 rokov  a v Českej republike 

je 53 rokov, pričom  najväčší podiel tvoria  lekári vo vekovej skupine 50 - 59- ročných, 

nasledovaní sú 60 – 69- ročnými a 40 – 49 -ročnými v obidvoch krajinách (Košta, 2013; 

Seifert et al., 2013). Súčasná nelichotivá situácia bola zapríčinená viacerými 

identifikovanými faktormi.  
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  Medzi najvýznamnejšie patrí malý, pre reálne potreby  nedostačujúci,  príliv 

absolventov vysokých škôl, čoho hlavnou príčinou je nemožnosť  zamestnať sa počas 

špecializačnej prípravy, ako aj  nižšou  atraktivitou odboru. Bez promptného  

komplexného  riešenia tejto  problematiky by v budúcnosti  hrozil  kolaps, resp. až 

nedostupnosť služieb  primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.    

 

VZDELÁVANIE V ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO 

  Všeobecné lekárstvo je na Slovensku samostatným špecializačným odborom, 

ktorého vzdelávanie prebieha v súčasnosti ako súčasť pregraduálneho štúdia medikov, 

tak aj v rámci akreditovaného študijného programu všeobecné lekárstvo určeného pre 

postgraduálne vzdelávanie lekárov. Na Slovenskú majú  akreditované postgraduálne 

špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo Lekárska fakulta Slovenskej 

zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave, Lekárska fakulta Univerzity P.J. Šafárika 

v Košiciach a  Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine. 

 

Pregraduálne vzdelávanie 

Do roku 2014 bol v rámci pregraduálnej výučby medikov zaradený predmet 

všeobecné lekárstvo, realizovaný na SZU blokom 5-hodinových prednášok a 3-dňovou 

praxou v ambulancii všeobecného lekárstva. Tento predmet bol následne  ukončený 

zápočtom. Od roku 2014 došlo k zmene obsahu, ako aj rozsahu, povinného predmetu 

všeobecné lekárstvo. Na SZU sa stal povinným predmetom v letnom semestri 5. ročníka 

vysokoškolského štúdia v odbore všeobecné lekárstvo. Výučba pozostáva z teoretickej 

časti, v rozsahu 2 hodín týždenne, ako aj praktickej časti, v rozsahu 5 dňovej praxe.  
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  Cieľom takto koncipovaného predmetu všeobecného lekárstva je budúcim 

lekárom zatraktívniť tento odbor, zvýšiť u nich záujem oň a oboznámiť ich s možnosťou  

pokračovať po ukončení vysokoškolského štúdia vo vzdelávaní v tomto odbore aj 

formou rezidentského programu (RP). V rámci pregraduálnej výučby medici získajú 

vedomosti o špecifikách práce v ambulancii všeobecného lekára, o poskytovanej 

zdravotnej starostlivosti, o kompetenciách všeobecných lekárov zohľadňujúc ich 

aktuálne rozširovanie, posudkových, návštevných ako aj viacerých administratívnych 

činnostiach, ktoré sú poskytované všeobecnými lekármi pre dospelých. Okrem toho sú 

oboznámení s  diagnózami, ktoré tvoria najpodstatnejšiu časť práce všeobecného lekára, 

ako aj s diferenciálnou diagnostikou najčastejšie sa vyskytujúcich symptómov 

a laboratórnych nálezov v tejto ambulantnej sfére.  

  V rámci praxe v ambulanciách všeobecných lekárov, ktorú realizujú v mieste 

svojho bydliska, v reálnych podmienkach môžu implementovať získané teoretické 

vedomosti v praxi. Tento spôsob zabezpečenia praktickej výučby si vyžaduje veľmi 

ústretový postoj všeobecných lekárov - školiteľov, ktorí sú ochotní vo svojich 

súkromných ambulanciách podľa vypracovaného plánu vzdelávať po dobu jedného 

týždňa medikov. Počas tohto obdobia si majú medici možnosť vyskúšať aj viaceré 

medicínske zručnosti, ako napr.  podávanie injekcií, očkovanie  pacientov, vykonávanie 

preventívnych aj iných vyšetrení pacientov, manažovanie akútnych a chronických 

chorôb. Participujú na neodmysliteľných súčastiach práce všeobecných lekárov, ako sú  

posudkové činnosti, činnosti spojené s výpisom zo zdravotnej dokumentácie, 

indikovaním na konziliárne vyšetrenia a pod. Prax na ambulancii ukončujú 

vypracovaním kazuistiky, ktorá je aj súčasťou skúšky. Po ukončení praktickej časti 

štúdia školitelia vypracujú hodnotiaci posudok na medika. Rovnako medici hodnotia  

teoretickú i praktickú časť štúdia predmetu všeobecné lekárstvo.  
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  Pozitívne vyznievajú hodnotenia študentov, ktorí vyjadrujú spokojnosť ako 

s teoretickou, tak i s praktickou časťou výučby (Gazdíková, 2015).  Na úspešné 

absolvovanie predmetu všeobecné lekárstvo musia  študenti absolvovať ústnu 

skúšku, ktorej výsledok zohľadňuje aj posudok školiteľa – všeobecného lekára, 

u ktorého absolvovali praktickú časť predmetu, ako aj vypracovanú kazuistiku.  

  Analýza pregraduálnej výučby predmetu všeobecné/rodinné lekárstvo v Európe 

vyhodnotila, v ktorom roku štúdia a v akom rozsahu je tento predmet zaraďovaný do 

výučbového procesu na jednotlivých európskych univerzitách. Podľa tejto analýzy v 

 krajinách západnej Európy najčastejšie prebieha výučba v 4. – 5. roku štúdia. Existujú 

však aj výnimky, napr. väčšina univerzít v Belgicku tento predmet zaradila už do 2. 

ročníka a následne aj do 6. ročníka štúdia, pričom niektoré ho implementovali ešte aj 

v priebehu 3. resp. 5. roka štúdia. Na týchto univerzitách je aj najdlhší rozsah štúdia 

uvádzaný v trvaní 10 týždňov, pričom na väčšine ostatných univerzít sa vyučuje 

predmet všeobecné lekárstvo v rozsahu 1- 3 týždne. V krajinách východnej Európy je 

tento predmet zaraďovaný do výučby vo vyšších ročníkoch štúdia s prevahou 6. ročníka 

s priemernou dĺžkou štúdia 2 týždne, pričom v niektorých krajinách sa mu venujú iba 

niekoľko hodín. Univerzita v Tbilisi tento predmet zaradila už  do 1. a 2. roku štúdia.  

  Slovenské univerzity vrátane Slovenskej zdravotníckej univerzity vyučujú 

predmet všeobecné lekárstvo za veľmi podobných podmienok ako ostatné univerzity 

z rovnakého regiónu. V krajinách severnej Európy sa realizuje výučba od 1. až po 6. rok 

štúdia, pričom na niektorých je táto výučba kontinuálna počas všetkých ročníkov, čomu 

zodpovedá aj rozsah štúdia v trvaní viac ako 5 – 10 týždňov. Na Keele Univerzite 

v Anglicku je všeobecnému lekárstvu venovaných až 23 týždňov štúdia v priebehu 3., 4. 

a 5. ročníka.  
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  Univerzity z južnej Európy väčšinou vyučujú všeobecné lekárstvo v 6. ročníku 

v rozsahu 1 - 2 týždňov, ale aj na týchto univerzitách sú diferencie vo výučbe, niektoré 

univerzity toto štúdium zaradili do nižších ročníkov (aj viacerých), čomu zodpovedá aj 

štúdia v trvaní  16 týždňov (Brekke et a., 2013). Výsledky uvedenej analýzy evokujú 

otázku, či rozsah štúdia realizovaný na Slovensku v priebehu 1 semestra s teoretickou 

výučbou v rozsahu 2 hodín týždenne a 1 týždňom praktickej výučby sú dostatočné.  

  Z pohľadu požiadaviek súčasného slovenského zdravotníctva musíme náš rozsah 

považovať za poddimenzovaný, a preto by bolo vhodné mať väčší priestor pre 

vysvetlenie špecifík ambulantnej praxe s oboznámením jej výhod a hlavne perspektív 

pri presmerovávaní zdravotnej starostlivosti do primárnej zdravotnej starostlivosti. Na 

druhej strane je potrebné problematiku pregraduálneho vzdelávania hodnotiť 

komplexne, čo pravdepodobne neumožňuje poskytnúť väčší rozsah vo vyučovacom 

procese pre jediný predmet, nakoľko určite všetky vyučované predmety  počas 

vysokoškolského štúdia sú nevyhnutné na získanie komplexných vedomostí a zručností, 

ktoré sa od absolventov vysokoškolského štúdia medicíny vyžadujú. 

 

Postgraduálne vzdelávanie 

Postgraduálne vzdelávanie prebieha na Slovensku na troch vzdelávacích 

ustanovizniach, pričom najdlhšiu skúsenosť s postgraduálnym vzdelávaním v SR má 

SZU, ktorá  je nástupníckou organizáciu Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie 

zdravotníckych pracovníkov. Postgraduálne vzdelávanie lekárov reflektuje potreby 

spoločnosti a implementuje najnovšie trendy vzdelávania do svojho študijného 

programu. Špecializačné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo na základe 

implementácie podmienok vzdelávania v Európskej únii  je od 1. mája 2004  

jednostupňové.  
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  Od roku 2014 na Slovensku došlo ku skráteniu  dĺžky špecializačného štúdia na 

3 roky (Výnos MZ SR, 2014). Na základe platného rozhodnutia Akreditačnej komisie 

MZ SR môže vzdelávacia ustanovizeň  po zhodnotení  prihlášky  k 1. februáru, resp. 1. 

októbru kalendárneho roka zaraďovať lekárov do špecializačného štúdia.  

  Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pozostáva 

z teoretickej a praktickej časti, ktorá tvorí nosnú časť špecializačnej prípravy a realizuje 

sa v zdravotníckych zariadeniach. Štúdium sa začína 14 mesačným pobytom  na 

internom  oddelení, ktorého súčasťou je aj absolvovanie 3 mesačného pobytu na 

centrálnom príjme, 1-mesačnej praxe na ambulancii vnútorného lekárstva a 2 mesiacov 

na jednotke intenzívnej starostlivosti. Nasleduje 2 týždňová prax na ambulanciách  

jednotlivých internistických odborov - pneumologická, imuno-alergologická, 

reumatologická, kardiologická, gastroenterologická, diabetologická, endokrinologická, 

infektologická, onkologická ambulancia, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej 

rehabilitácie. Je diskutabilné, či dvojtýždňové praxe na jednotlivých ambulanciách 

internistických odborov sú dostatočne prínosné pre zaradených lekárov, alebo sa jedná 

iba o informatívne a veľmi povrchné pasívne prijímanie informácií, nakoľko je málo 

pravdepodobné, že im ambulantný lekár v priebehu tak krátkeho času umožní aj aktívnu 

participáciu na poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  

  Ďalšími súčasťami štúdia sú pobyty na oddeleniach a ambulanciách 

chirurgických odborov – chirurgia, ortopédia, urológia. V ďalšom štúdiu lekár 

zaradený do špecializačnej prípravy absolvuje prax na neurológii, oddelení 

anesteziológie a intenzívnej medicíny, očnom, otorinolaryngologickom, pediatrickom 

a dermatologickom oddelení a ambulancii, na psychiatrickej ambulancii, na oddelení 

gynekológie a pôrodníctva.  
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  Súčasťou špecializačnej prípravy je aj absolvovanie praxe na súčastiach zaradení 

spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVALZ) a na regionálnych úradoch 

verejného zdravotníctva. Po absolvovaní tejto prípravy ako posledná nasleduje  6- 

mesačná prax  na akreditovanej ambulancii všeobecného lekára, ktorý musí spĺňať 

podmienky kladené na  školiteľov. Táto prax má byť zavŕšením špecializačnej prípravy 

a lekár by mal počas nej implementovať vedomosti a zručnosti získané v priebehu 

teoretickej a praktickej časti štúdia.  

  Teoretická príprava pozostáva zo samoštúdia zaradeného lekára a z kurzov, 

ktoré sú v rámci špecializačnej prípravy povinné a realizuje ich vzdelávacia 

ustanovizeň. Na SZU si majú lekári možnosť vybrať z ponúkaných 1 - 2 dňových 

tematických kurzov, ktoré sú zamerané na rôzne problémy všeobecného lekárstva a pre 

nezaradených lekárov z praxe sú aj súčasťou kontinuálneho vzdelávania lekárov. 

V ponuke sú kurzy venované problematike chrípky a vakcinácie na ambulancii 

všeobecného lekárstva, otravám, pracovnej zdravotnej službe, dekubitom, akútnym 

stavom, prvej pomoci, ochoreniam pečene, obličiek, imunitného systému a pod. Okrem 

toho každoročne sa musí frekventant zúčastniť na jednodňovej kontrole špecializačného 

štúdia. Pred špecializačnými skúškami, ktoré prebiehajú 2x ročne, a to v jarných 

a jesenných termínoch je Katedrou všeobecného lekárstva LF SZU  realizovaný 2-

týždňový kurz pred špecializačnou skúškou, v rámci ktorého kandidáti na špecializačnú 

skúšku obhajujú svoje špecializačné práce, ktoré sú súčasťou skúšky.     

  Po splnení ako teoretických, tak aj praktických, súčastí štúdia sa môže zaradený 

lekár prihlásiť na skúšku. Skúška pozostáva z 3 častí:  

- Obhajoba špecializačnej práce, realizovaná počas 2-týždňového kurzu. 

- Praktická časť skúšky – s vyšetrením pacienta, s vyhodnotením EKG záznamu a 

opisom rtg snímky.  
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- Teoretická časť – pozostávajúca z troch otázok. Prvý okruh tvoria otázky 

z vnútorného lekárstva,  druhý otázky z ostatných odborov, ktoré sú súčasťou 

všeobecného lekárstva a zo všeobecného lekárstva ako takého, a posledný okruh 

tvoria otázky zamerané na diferenciálnu diagnostiku klinických alebo 

laboratórnych príznakov. 

 

  Vo výučbe na Katedrách všeobecného lekárstva jednotlivých univerzít na 

Slovensku sú rozdiely, ktoré však neovplyvňujú kvalitu absolventov štúdia, ktorí sú 

uplatniteľní na Slovensku ako aj v krajinách  Európskej únie. Kvalitné postgraduálne 

vzdelávanie  v odbore všeobecné/rodinné lekárstvo bolo cieľom už aj  v minulosti. 

V roku 1958 bol v British Medical Journal publikovaný príspevok Swifta 

o postgraduálnom vzdelávaní všeobecných lekárov so zameraním sa na nutnosť získania 

informácii o veľkom počte liekov a procedúr realizovaných všeobecnými lekármi. 

Rovnako poukázal na porovnateľnosť – seberovnosť všeobecného lekárstva ako 

akademického odboru s inými odbormi medicíny (Swift, 1958)   Flumm et al. (2016) 

zisťovali existenciu tréningových štandardov pre všeobecných/rodinných lekárov 

v dostupných literárnych databázach. Zistili, že takéto štandardy sú typické hlavne pre 

rozvinuté krajiny s veľmi dobre nastaveným a fungujúcim systémom primárnej 

zdravotnej starostlivosti (Flumm et al., 2016).   

  Je na škodu, že v súčasnosti nie je možné realizovať postgraduálne vzdelávanie 

u lekárov, ktorí už získali špecializáciu v odboroch vnútorného  lekárstva. V rokoch 

2011 – 2012 prebiehala na Slovensku takáto forma špecializačnej prípravy, ktorá však 

umožňovala v priebehu 6 mesiacov a 2 týždňov štúdia získať špecializáciu v odbore 

všeobecné lekárstvo aj lekárom, ktorí  získali špecializáciu v odboroch, ktoré iba 

parciálne súvisia prácou so všeobecným lekárstvom (Výnos MZ SR, 2011).  
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  Podľa uvedeného Výnosu MZ SR takáta forma  špecializačné štúdia v tzv. 

„Doplnkovej forme prípravy“  nadväzovala na:  špecializáciu v špecializačnom 

odbore vnútorné lekárstvo; gastroenterológia; geriatria; kardiológia; pneumológia a 

ftizeológia; endokrinológia; pracovnélekárstvo; infektológia; klinická imunológia a 

alergológia; nefrológia; reumatológia; klinická onkológia, hematológia atransfúziológia; 

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 špecializáciu I. stupňa v špecializačnom odbore vnútorné 

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.  V súčasnosti MZ SR prejavilo ústretovosť k diskusii o možnosti 

vrátiť tzv. Doplnkovú formu postgraduálneho vzdelávania v odbore všeobecné 

lekárstvo, ale iba pre klinické odbory, ktoré majú po obsahovej stránke veľkú paralelu, 

napr. internistické odbory.  

 

REZIDENTSKÝ PROGRAM NA SLOVENSKU  

  Vyhodnotením aktuálnej nelichotivej situácie primárnej zdravotnej starostlivosti 

na Slovensku začalo MZ SR v rámci svojich priorít túto problematiku riešiť v rámci 

realizácie RP, ktorý vychádza zo skúseností projektu „Zabezpečenie špecializačnej 

prípravy lekárov v odboroch všeobecné lekárstvo a stomatológia“, ktoré  MZ SR 

realizovalo v spolupráci s Inštitútom pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov 
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v zdravotníctve (predchodcu SZU) na konci minulého a začiatkom tohto storočia. 

V súčasnosti prebiehajúci projekt sa líši špecializačnými odbormi. Odbor všeobecné 

lekárstvo ostáva a druhým odborom je pediatria, ktorého absolventi zabezpečujú aj 

primárnu zdravotnú starostlivosť pre deti. Viaceré európske krajiny (Česká republika, 

Nemecko, Rakúsko, Francúzsko) majú už skúsenosti so zavedením a fungovaním RP.  

 

 Medzi hlavné ciele RP  na Slovensku  patrí: 

• doplniť lekárov do ambulancií primárneho kontaktu,  

• znížiť vek lekárov v ambulanciách primárneho kontaktu,  

• reflektovať reálne potreby praxe, 

• efektívne a udržateľne kontrolovať primárnu zdravotnú starostlivosť, 

• zatraktívniť odbory prvého kontaktu, 

• zvýšiť kompetencie lekárov prvého kontaktu, 

• zvýšiť finančné ohodnotenie lekárov prvého kontaktu. 

 

V postgraduálnom vzdelávaní rieši RP jeden z najväčších problémov špecializačnej 

prípravy v odbore všeobecné lekárstvo, a to možnosť zamestnať sa. Tento problém 

vyplýva  zo špecifík odboru - jedná sa o čisto ambulantný odbor, pre ktorý neexistuje  

lôžkové oddelenie a väčšina ambulancií je privátnych. Rezidentský  program  by mal 

postupne  dopĺňať systém poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti, čím by sa 

malo predísť riziku vzniku kolapsu primárnej zdravotnej starostlivosti.  Na začiatku sa 

financovanie postgraduálneho vzdelávania podarilo zabezpečiť  MZ SR v spolupráci 

s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom čerpania 

Štrukturálnych fondov EÚ - Operačného programu vzdelávania, pričom počas tohto 
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obdobia bol RP určený pre lekárov alebo absolventov lekárskych fakúlt, ktorí študovali 

alebo mali záujem študovať špecializačné odbory  všeobecné lekárstvo alebo pediatria, 

neprekročili vek  36 rokov a miesto ich pôsobenia sa nachádzalo v ktoromkoľvek kraji 

Slovenska, okrem Bratislavského. Po ukončení špecializačného štúdia sa rezidenti 

zaviazali, že budú minimálne 5 rokov pracovať na všeobecných ambulanciách vo 

všetkých regiónoch Slovenska mimo Bratislavského kraja.  Od novembra 2015 je RP 

financovaný zo štátneho rozpočtu s tým, že došlo k určitým korekciám inklúznych 

kritérií vrátane zvýšenia veku zaradených lekárov na 45 rokov a možnosti študovať vo  

všetkých regiónoch Slovenska, vrátane Bratislavského kraja. 

 

Realizácia RP by mala na Slovensku:  

� Zlepšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ochranu pacienta v 

transformujúcich sa zdravotníckych zariadeniach nachádzajúcich sa v procese 

zmien. 

� Zabezpečiť bezpečnosť pacienta v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti 

počas prebiehajúcej reštrukturalizácie zdravotníckych zariadení. 

� Udržať a zvyšovať kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 

� Transformovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v súlade s 

požiadavkami EÚ. 

 

  Od začiatku až po súčasnosť je RP  realizovaný na všetkých troch univerzitách, 

ktoré majú akreditované postgraduálne vzdelávanie v odbore všeobecné lekárstvo. 

Z celkového počtu aktuálne študujúcich 252 rezidentov, študujúcich na 3 vzdelávacích 

ustanovizniach sa  v súčasnosti, ako študenti SZU,  na celom Slovensku vzdeláva 175 

lekárov, z toho v odbore všeobecné lekárstvo 111 a v odbore pediatria 64 lekárov.  
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  Štúdium v RP ukončila na SZU jedna pediatrička a 4 všeobecní lekári,  ktorí sa 

všetci  uplatnili v praxi.  Tento rok by hlavne na jeseň už mali ukončiť štúdium viacerí 

rezidenti. Rovnako ako na Slovensku, aj v Českej republike  pristúpili  k dopĺňaniu  

všeobecných lekárov do systému zdravotnej starostlivosti prostredníctvom 

rezidentského programu, do ktorého bolo v roku 2009  zaradených 155, v roku 2010  sto 

dvadsať a v roku 2011  opäť 150 lekárov. Ich výber  a zaradenie je porovnateľné 

s našim na Slovensku realizovaným rezidentským programom (Košta 2013; Seifert et 

al., 2013).   

  Realizovaný RP na Slovensku by mal byť prínosným  nielen pre zdravotníctvo, 

ale hlavne pre občanov – pacientov, pre ktorých by mal zabezpečiť dostatok mladých, 

vzdelaných a kompetentných  lekárov pre fungovanie  ambulancií prvého kontaktu na  

Slovensku. Rezidentský program  nepredstavuje iba  „havarijné“ riešenie súčasnej 

situácie, ale by mal nastoliť jasné pravidlá dlhodobej a  udržateľnej kontroly primárnej 

zdravotnej starostlivosti a v prípade, že sa osvedčí,  aj pre iné špecializačné odbory  

medicíny. 

 

ZÁVER 

  Všeobecné lekárstvo  ako špecifický odbor medicíny, charakterizovaný 

odlišnosťami je kľúčovým pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti všetkým 

občanom  Slovenska. Svojim jedinečným postavením v prevencii civilizačných ako aj 

infekčných ochorení, svojim interdisciplinárnym záberom a širokým spektrom 

odborných vedomostí a zručností, svojou posudkovou činnosťou ako aj sociálnym 

rozmerom je nenahraditeľným. Preto je nevyhnutné vychovávať edukovaných 

všeobecných lekárov, ktorí budú schopní reagovať na aktuálne požiadavky, ktoré budú 

na  nich kladené.  
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  Tento cieľ si uvedomilo aj MZ SR vo forme pomoci vzdelávať  všeobecných 

lekárov prostredníctvom RP, ktorý sa stal aj jednou z priorít programového vyhlásenia 

vlády SR na najbližšie obdobie. Veríme, že sa v RP, aj keď možno v určitých smeroch 

korigovanom, bude na Slovensku pokračovať, čo bude viesť k odvráteniu súčasnej 

nelichotivej situácie a zastabilizuje sa sieť všeobecných ambulancií.  
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