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B.7. oddelenie nukleárnej medicíny 2 týždne 
B.8. štandardné interné oddelenie so zameraním na 

nefrologických pacientov a v rámci tejto praxe pracovisko 
laboratórnej medicíny 

 
18 mesiacov 
2 týždne 

 
C. Na účel získania certifikátu v certifikovanej pracovnej činnosti „abdominálna USG o dospelých“ 
lekár absolvuje 18 mesiacov na pracovisku abdominálnej USG. 
                                        „  
           

12. V prílohe č. 1 prvom bode MINIMÁLNE ŠTANDARDY PRE ŠPECIALIZA ČNÉ ŠTUDIJNÉ 
PROGRAMY  sa za MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 
V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE ONKOLÓGIA V GYNEKOLÓGII  vkladajú MINIMÁLNY 
ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 
ONKOLÓGIA V CHIRURGII a MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZA ČNÝ ŠTUDIJNÝ 
PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE ONKOLÓGIA V UROLÓGII, ktoré znejú: 
 

„MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ 
PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 

 
ONKOLÓGIA V CHIRURGII 

 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1. Onkológia v chirurgii sa zaoberá diagnostikou a chirurgickou liečbou solídnych nádorov 
a špeciálnou kombinovanou onkologickou starostlivosťou a paliatívnou starostlivosťou. 

2. Špecializačné štúdium trvá tri roky. 
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore chirurgia,  

gastroenterologická chirurgia alebo hrudníková chirurgia. 
 
b)  Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon 
špecializovaných pracovných činností 
 
Položka 1 
Rozsah teoretických vedomostí 

1. kancerogenéza a vplyvy vonkajšieho prostredia, 
2. genetické faktory, 
3. vyhodnotenie rizikových faktorov, 
4. epidemiologická terminológia, 
5. mechanizmus a spôsob miestneho, regionálneho rastu a diseminácia nádorov, 
6. diferenciácia a vývoj hereditárnych foriem a sporadických foriem nádorov, 
7. prekancerózy (napríklad črevné zápaly), 
8. prognostické faktory a prediktívne faktory, 
9. geneticky podmienené hereditárne nádory, 
10. bunková kinetika, proliferácia, apoptóza a prechod medzi proliferáciou a bunkovou smrťou, 
11. angiogenéza a lymfangiogenéza,  
12. genomické podporné mechanizmy brániace malígnej premene, 
13. potenciálny vplyv chirurgie na procesy v nádorovej biológii (napr. angiogenéze), 
14. nádorové antigény, 
15. imunitná sprostredkovaná protinádorová cytotoxicita, 
16. vplyv nádorov na protinádorové imunitné mechanizmy, 
17. potenciálny protinádorový efekt operácie a chirurgických postupov (napr. transfúzie) na 

imunologickú odpoveď, 
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18. symptomatológia nádorov, 
19. stanovenie diagnostického postupu pri podozrení na nádor, 
20. klasifikácia a staging nádorov, 
21. určenie možností chirurgickej liečby s ohľadom na štádium ochorenia v rámci 

multiodborového prístupu v interdisciplinárnom pracovnom tíme, 
22. špeciálna predoperačná príprava, 
23. paliatívna chirurgická liečba, podporná starostlivosť a terminálna starostlivosť, 
24. diagnostika a liečba komplikácií chirurgickej liečby, chemoterapie a rádioterapie, 
25. vplyv chirurgickej liečby na kvalitu života pacienta, 
26. komunikácia s pacientom a príbuznými, 
27. postup v medicínskej praxi s ohľadom na lekársku etiku a práva pacientov, 
28. princípy protinádorovej liečby: chirurgia, rádioterapia, chemoterapia, 

hormonálna liečba, imunoterapia, biologická liečba, interakcia rôznych liečebných postupov 
s chirurgickou terapiou. 

 
Položka 2 
Rozsah praktických zručností a skúseností 
 
Minimálny po čet zdravotných výkonov  
 

1. Melanómy a sarkómy 
1.1. excízie melanómu 20 
1.2. regionálna lymfadenektómia 20 
1.3. regionálna perfúzia (nepovinne) 10 
1.4. operácie brušných sarkómov 10 
1.5. operácie sarkómov hrudníka a končatín 20 
2. Gastrointestinálna chirurgia (60 výkonov ako operatér) 
2.1. ezofagektómia  10 
2.2. gastrektómia s lymfadenektómiou 20 
2.3. resekcia pankreasu 10 
2.4. resekcia pečene 20 
2.5. resekcia hrubého čreva 20 
2.6. resekcia ev. amputácia rekta 15 
2.7. paliatívne výkony – stómie , bypassy  10  
2.8. laparoskopický staging   5 
2.9. laparoskopická resekcia nádoru   5 
3. Endokrinná chirurgia  
3.1. tyreoidektómia s lymfadenektómiou 15 
3.2. adrenalektómia 5 
4. Chirurgia prsníkov 
4.1. mastektómia s disekciou axilly 10 
4.2. prsník zachovávajúci resekciu 30 
4.3. biopsia sentinelovej uzliny 30 
5. Hrudníková chirurgia  
5.1. lobektómia s lymfadenektómiou 20 
5.2. pneumonektómia s lymfadenektómiou 5 
5.3. mediastinoskopia 5 
5.4. resekcia pľúcnej metastázy 15 
5.5. torakoskopický staging 10 
5.6. torakoskopická resekcia nádoru 10 
5.7. fakultatívne možno zaradiť ezofagektómiu 10 
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c) Organizačná forma špecializačného štúdia 
Špecializačné štúdium sa začína akademickým rokom podľa zostaveného študijného plánu. 
Špecializačné štúdium sa ukončí  praktickou časťou - operačným výkonom a teoretickou časťou - 
skúškou pred komisiou, ktorá pozostáva z troch odborných otázok; jednu otázku môže nahradiť 
obhajoba písomnej práce. 
 
d) Rozsah a zameranie odbornej  zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách  
zdravotníckych zariadení, jej minimálna dĺžka a časový priebeh 
 

Onkológia v chirurgii 36 mesiacov, z toho: 
1. chirurgické pracovisko s preukázateľnou 

starostlivosťou o onkochirurgických pacientov   
(najmenej 120 onkochirurgických výkonov ročne) 

30 mesiacov 

2. onkochirurgické pracovisko vzdelávacej ustanovizne 3 mesiace 
3. oddelenie rádiodiagnostiky 1 mesiac 
4. oddelenie klinickej onkológie 1 mesiac 
5. oddelenie rádioterapie  1 mesiac 

 
 

MINIMÁLNY ŠTANDARD PRE ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM  
V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE 

 
ONKOLÓGIA V UROLÓGII 

 
a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 

1.  Onkológia v urológii je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, 
prevenciou a výskumom malígnych ochorení všetkých orgánov urogenitálneho systému. 

2.  Špecializačné štúdium trvá tri roky. 
3.  Špecializačné štúdium nadväzuje na špecializáciu v špecializačnom odbore urológia. 

 
b) Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností potrebných na výkon 
špecializovaných pracovných činností 
 
Položka 1 
Rozsah teoretických vedomostí 
1. etiológia, patogenéza, epidemiológia a klinická problematika  nádorov urogenitálneho systému, 
2. zásady diagnostiky a liečby nádorov urogenitálneho systému, 
3. zhodnotenie výsledkov vyšetrení nádorov urogenitálneho systému zobrazovacími metódami (USG, 

rádiologické vyšetrenie, CT, MR, PET, rádionuklidové vyšetrenie), 
4. princípy liečby nádorov urogenitálneho systému rádioterapiou, chemoterapiou a cielenou 

biologickou liečbou, 
5. princípy prevencie a preventívnych vyšetrení pri nádoroch urogenitálneho systému, 
6. klasifikačné systémy nádorov urogenitálneho systému, 
7. zásady kontrolných vyšetrení pacientov s nádormi urogenitálneho systému. 
 
Položka 2 
Rozsah praktických zručností a skúseností 
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