
ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 

URGENTNÁ MEDICÍNA 

 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1. Urgentná medicína je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá poskytovaním 
neodkladnej zdravotnej starostlivosti. 

2. Špecializačné štúdium trvá päť rokov. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 

doktorskom študijnom programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. 
 

b) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na 
     výkon špecializovaných pracovných  činností 
 
Položka 1 
Rozsah teoretických vedomostí 

1. sedácia, analgézia, anestézia, 
2. základné a rozšírené resuscitačné postupy, ventilačné poruchy, podpora a náhrada 

dýchania, poruchy behu – podpora a náhrada obehu, kvantitatívne poruchy vedomia, 
podchladenie, prehriatie a tepelné úrazy, objemoterapia a protišoková liečba, 
kyslíková liečba, akútna toxikológia, topenie, syndróm zmliaždenia, úrazy zapríčinené 
tlakom a tlakovou vlnou, preventívne postupy pri poraneniach hlavy, krku, 
osmoterapia, sledovanie vitálnych funkcií, zabezpečenie transportu kriticky chorého, 

3. mechanizmus úrazov, strelné, bodné, tržné, drvivé, chladové lokálne poranenia, 
popálenia - ich prvotné ošetrenie a liečba, sekundárna prevencia poškodení, zatvorené 
poranenia hlavy, krku, hrudníka, brucha, končatín, prvotné ošetrenie úrazov, 
kontaminovaných poranení, triedenie a polohovanie ranených, príprava na transport 
dopravnými prostriedkami, transportné a odsunové prostriedky, imobilizačné techniky 

4. základy kardiologickej diagnostiky a liečby, základy pneumologickej diagnostiky a 
liečby, akútna endokrinológia a stavy ohrozujúce život pacienta, akútne metabolické 
ochorenia, základy toxikológie, 

5. základy laboratórnych a zobrazovacích metód vo vzťahu k urgentnej medicíne, 
6. prenosné ochorenia, cesty prenosu infekcie, program kontroly infekcie, najčastejšie 

prenosné ochorenia bezprostredne ohrozujúce život a protokol liečby, lieky a vakcíny 
– skladovanie, doprava, štandardizácia, dokumentácia, antimikróbne látky prvej 
voľby, indikácie a obmedzenia, 

7. náhle neurologické a psychiatrické ochorenia, kŕčové ochorenia, prvotné diagnostické 
a terapeutické postupy, psychosomatické ochorenia, poruchy správania, prístup k 
osobe v agresívnom psychiatrickom ochorení so zameraním na liečbu, základné 
psychofarmaká pre použitie v akútnej fáze ochorenia, 

8. gynekologické a pôrodnícke náhle situácie, krvácania, riziková gravidita a predčasné 
pôrody, ošetrenie rodičky, ošetrenie novorodenca, 

9. základy psychológie, psychohygieny, poúrazové psychózy, prejavy u svedkov nehody 
a záchrancov, prevencia syndrómu vyhorenia, špecifiká hromadných nešťastí, 

10. organizácia práce záchranných skupín pri hromadných nešťastiach, pripravenosť na 
zvládanie mimoriadnych zdravotníckych udalostí, krízový manažment, etické princípy 
v práci lekára pri hromadných nešťastiach, forenzné súvislosti pri hromadných 
nešťastiach, prednemocničná fáza hromadných nešťastí v závislosti na charaktere 
udalosti, nemocničná fáza hromadných nešťastí, pripravenosť zdravotníckych 
zariadení na príjem ranených a zasiahnutých, 



11. akútne stavy v chirurgii, 
12. akútne stavy v pediatrii, 
13. záchranná zdravotná služba, základné princípy riadenia, organizácie práce, vybavenia, 

riadenie zásahovej skupiny, riadenie zdravotníckeho operačného strediska tiesňového 
volania, špecifiká práce pozemnej a leteckej záchrannej zdravotnej služby, 

14. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. 
 
Položka 2 
Rozsah praktických zručností a skúseností 
 
Oddiel 1 
Minimálny počet zdravotných výkonov 
1.  anestetické výkony: 
 1.1.  intravenózne anestézie        100 
 1.2.  inhalačné anestézie         100 
 1.3.  lokálne anestézie zvodové        30 
2.  spriechodnenie dýchacích ciest - endotracheálne (priama laryngoskopia,  100 
 intubácia nazotracheálna, orotracheálna, rýchla intubácia s farmakologickou  
 podporou, alternatívne postupy intubácie) 
3.  koniopunkčné          10 
4.  vnútrožilový prístup: 
 4.1. periférny           100 
 4.2. centrálny           50 
5.  intraarteriálny prístup         10 
6.  vnútrodreňový prístup         10 
7.  punkcia hrudníka          10 
8.  nepriama defibrilácia          25 
9.  transkutánna a transvenózna kardiostimulácia      3 
10.  neinvazívne a invazívne meranie tlaku krvi       3 
11.  rozšírená resuscitácia          20 
12.  imobilizačné techniky: 
 12.1. celotelové          10 
 12.2. hlavy a krku          10 
 12.3. končatín          10 
13.  kyslíková liečba a umelá ventiláciá pľúc       20 
14.  vedenie pôrodu, ošetrenie rodičky a novorodenca      15 
15.  prvotné zhodnotenie zdravotného stavu ranených alebo inak zdravotne   30 
 postihnutých, ich triedenie, určenie priority liečby a ošetrenia 
16.  účasť na nácvikoch riešenia hromadných nešťastí      3 
17.  iné praktické zručnosti (katetrizácia močového mechúra Foleyovým   10 
 katétrom, zavedenie žalúdočnej sondy, laváž žalúdka) 
18.  primárne ošetrenie rôznych druhov rán       40 
 
Oddiel 2 
Nácvik techník komunikácie 
 1. osobnostné predpoklady efektívnej komunikácie, 
 2. verbálna a neverbálna komunikácia, 
 3. asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov. 
 
 



c) Organizačná forma špecializačného štúdia 
 Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného 
plánu. Pozostáva z praktickej a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. 
Špecializačné štúdium 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.  záchranná zdravotná služba      22 mesiacov (3 300 hod.) 
2.  urgentné príjmové pracovisko     6 mesiacov (900 hod.) 
3.  operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby   1 mesiac (150 hod.) 
4.  anestéziológia a intenzívna medicína    12 mesiacov (1 800 hod.) 
5.  chirurgia a úrazová chirurgia     6 mesiacov (900 hod.) 
6.  vnútorné lekárstvo a kardiológia     6 mesiacov (90 hod.) 
7.  pediatria (1 mesiac novorodenecké, 1 mesiac  3 mesiace (450 hod.) 
 intenzívne a 1 mesiac chirurgické pracovisko) 
8.  neurológia a psychiatria      2 mesiace (300 hod.) 
9.  gynekológia a pôrodníctvo      2 mesiace (300 hod.) 


