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INFORMÁCIA O OBSAHU ŠTÚDIA 
 
MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 
 
NUKLEÁRNA MEDICÍNA 
 
Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1. Nukleárna medicína je špecializačný odbor zaoberajúci sa diagnostikou a liečbou otvorenými 
rádioaktívnymi žiaričmi na princípe stopovacej metódy. Využívajú sa tu jadrové vlastnosti niektorých 
prvkov na sledovanie metabolických a funkčných porúch a anatomických odchýlok. 

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

programe v študijnom odbore všeobecné lekárstvo. 
 
Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon 
špecializovaných pracovných činnosti 
 
Rozsah teoretických vedomostí 
A. V rámci spoločného internistického kmeňa 

1. etiológia, patogenéza, klinické obrazy, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a prevencia 
vnútorných  chorôb, 

2. indikácie, kontraindikácie, interpretácia výsledkov diagnostických a terapeutických výkonov, 
laboratórnych a  pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve, 

3. diagnostické a liečebné postupy pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov (napríklad srdce, pľúca, 
obličky, pečeň), 

4. základy intenzívnej starostlivosti, monitorovanie, diagnostické a liečebné postupy pri naliehavých 
situáciách vo vnútornom lekárstve, 

5. princípy a prax ústavnej a ambulantnej starostlivosti o chorých s vnútornými chorobami. 
 
B. V rámci odboru nukleárna medicína 

1. základy jadrovej fyziky, 
2. bioštatistika, 
3. farmakológia, 
4. imunológia, 
5. rádiochémia, 
6. rádiofarmácia, 
7. biokinetika, 
8. rádiobiológia, 
9. ochrana pred žiarením, 
10. výpočtová technika, 
11. prístrojová nukleárna technika, 
12. kontrola kvality v nukleárnej medicíne, 
13. základy rádiológie, 
14. fúzia výsledkov zobrazovacích metód, 
15. základy radiačnej onkológie, 
16. právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti. 

 
 Rozsah praktických zručností a skúseností 
 
 Minimálny počet zdravotných výkonov 
 A. V rámci spoločného internistického kmeňa 

1. štandardná ústavná klinická prax: prijatie, pacienta, anamnéza, fyzikálne  400 pacientov 
vyšetrenie, opis EKG vyšetrenia, opis röntgenologickej snímky hrudníka,   
interpretácia pomocných, laboratórnych a konziliárnych vyšetrení,   
sledovanie a liečba, prepustenie  

2. opis EKG vyšetrenia  400  
3. opis röntgenologickej snímky hrudníka  400  
4. opis röntgenologickej snímky brucha  50  
5. venepunkcia, zavedenie venóznej cievky  50  
6. infúzna a injekčná liečba  50  
7. odber artériovej krvi, interpretácia vyšetrení  20  
8. transfúzia krvi a krvných prípravkov  20  
9. vyšetrenie krvného náteru  20  
10. vyšetrenie moču a močového sedimentu  20  
11. punkcie telových dutín  20  
12. odsávanie sekrétu z dýchacích ciest, inhalačná liečba, ventilácia  20  
13. katetrizácia močového mechúra u muža a u ženy  20  
14. rektoskopia  10  
15. zavedenie sondy do hornej časti gastrointestinálneho traktu  8  
16. KPCR  5  

B. Všeobecná praktická činnosť znamená bežné vykonávanie štandardnej klinickej praxe: odobratie 
anamnézy, fyzikálne vyšetrenie, interpretácia pomocných vyšetrení, osvojenie si diagnózy a liečby 
pacientov v rozsahu potrebnom pre prax nukleárnej medicíny. 



 
  Strana 2 z 2 

C. V rámci odboru nukleárna medicína 
1. vyšetrenie skeletu  1000 
2. vyšetrenie endokrinných žliaz  300 
3. vyšetrenie obličiek  400 
4. vyšetrenie pľúc  300 
5. vyšetrenie nádorovej diagnostiky vrátane PET  300 
6. vyšetrenie zažívacieho systému vrátane krvácania  50 
7. kardiologické vyšetrenie  100 
8. vyšetrenie centrálneho nervového systému a zápalov  50 

D. Praktické skúsenosti 
1. základné metodické postupy a hodnotenie výsledkov jednotlivých vyšetrení in vivo a in vitro, 
2. príprava rádiofarmák (značkovanie rádionuklidmi vrátane buniek), 
3. aplikácia softvéru, akvizícia údajov, analýza údajov, 
4. kontrola kvality gamakamier vrátane fotónovej emisnej počítačovej tomografie (SPECT) a iných 

nukleárnomedicínskych prístrojov, rádiofarmák, 
5. radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov, 
6. základné postupy rádiosaturačných metód, 
7. prehľad a osvojenie si problémov administratívnej práce pri riadení oddelenia nukleárnej medicíny 

(vrátane finančnej problematiky - plánovania, rozpočtu a uhrádzanie zdravotnými poisťovňami). 
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 časti a teoretickej časti, pričom praktické vzdelávanie má prevahu. Začína sa spoločným 
internistickým kmeňom s odporúčanou dĺžkou trvania 24 mesiacov, na ktorý nadväzuje špecializačné 
štúdium v nukleárnej medicíne v trvaní 36 mesiacov. Teoretická časť špecializačného štúdia zahŕňa dva krát 
jeden mesiac pobyt vo výučbovom zdravotníckom zariadení vzdelávacej ustanovizne. 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 
 A. Spoločný internistický kmeň v trvaní 24 mesiacov 

1. štandardné interné oddelenie  12 mesiacov 
2. jednotka intenzívnej starostlivosti  2 mesiace 
Asistencia pri výkone 
1. zavedenie centrálneho venózneho katétra  5  
2. tracheálna intubácia  5  
3. defibrilácia, kardioverzia  5  
4. kardiostimulácia (dočasná, trvalá, výmena kardiostimulátora, elektródy)  5  
5. echokardiografia  20  
6. funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému  20  

(napríklad 24-hodinový záznam EKG,krvného tlaku,   
ergometria, „head-up tilt“ test) 

7. funkčné vyšetrenie respiračného systému: spirometria, bronchoskopia  20  
8. rádiodiagnostika: intervenčná rádiológia, CT, MR, 40  

rádionuklidové vyšetrenie, PET  
9. USG: abdomenu, štítnej žľazy, duplexná ultrasonografia ciev  40  
10. gastrointestinálna endoskopia: ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia  20  
11. biopsia orgánov a tkanív  10  
12. pitva  3  
13. príjmová ambulancia interného oddelenia alebo 1 mesiac 

centrálne príjmové oddelenie nemocnice 
14. voliteľný internistický odbor (napríklad vnútorné lekárstvo, gastroenterológia,  2 mesiace  

geriatria, pneumológia a ftizeológia, pracovné lekárstvo) 
15. oddelenie infektológie (v rámci tohto pobytu sa oboznámi aj  1 mesiac 

so základmi klinickej mikrobiológie a parazitológie) 
16. oddelenie klinickej onkológie  1 mesiac 
17. pracovisko laboratórnej medicíny alebo  1 mesiac 

pracovisko hematológie a transfúziológie a  15 dní 
pracovisko klinickej biochémie 15 dní 

18. chirurgické oddelenie 2 mesiace 
19. neurologické oddelenie  1 mesiac 
20. oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny  1 mesiac 

 
 B. Nukleárna medicína v trvaní 36 mesiacov,  z toho 

1. klinická onkológia a rádiológia  6 mesiacov 
2. pracovisko s lôžkovým oddelením nukleárnej medicíny  1 mesiac 
3. radiačná onkológia  1 mesiac 
4. pracovisko so zameraním na vyšetrenia in vitro  1 mesiac 
5. oddelenie nukleárnej medicíny  27 mesiacov 


