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ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE
PEDIATRICKÁ GYNEKOLÓGIA

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia
1. Pediatrická gynekológia je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou,
diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, dispenzárnou starostlivosťou,
posudkovou činnosťou a výskumom gynekologických ochorení detí a dospievajúcich
od narodenia do veku 18 rokov a ďalších 364 dní.
2. Špecializačné štúdium trvá tri roky.
3. Špecializačné štúdium nadväzuje na
a) špecializáciu v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo
b) špecializáciu I. stupňa v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo
podľa predpisov účinných do 27. marca 2002 alebo podľa predpisov účinných
do 30. apríla 2004 a najmenej trojročnú odbornú zdravotnícku prax v
špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo.
b) Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností a skúseností potrebných na
výkon špecializovaných pracovných činností
Položka 1
Rozsah teoretických vedomostí
A.
vnútromaternicový vývoj a poruchy somatosexuálneho vývoja,
pohlavné dospievanie, jeho zákonitosti a poruchy,
zápaly rodidiel v detskom veku a dospievaní,
nádory rodidiel v detstve a dospievaní,
poranenie rodidiel,
problematika operácií rodidiel u detí a dospievajúcich, odlišnosti detí od dospelých
žien
1. (indikácie, zásady onkogynekologického operovania),
7. balneoterapia u detí a dospievajúcich,
8. tehotenstvo a pôrod mladistvých,
9. antikoncepcia v adolescencii,
10. forenzná detská gynekológia,
11. zdravotná výchova a osveta predovšetkým so zameraním na sexuálnu výchovu
a výchovu k plánovanému rodičovstvu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

B. Z iných odborov
1. pediatria, najmä problematika infekcií močových ciest, endokrinológia, metabolické
poruchy, poruchy výživy,
2. dorastové lekárstvo, najmä problematika infekcií močových ciest, endokrinológia,
metabolicképoruchy, poruchy výživy a pracovné zaraďovanie mladistvých,
3. detská chirurgia, najmä brušná chirurgia a diagnostika náhlych príhod brušných,
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4. detská urológia - združené vývojové chyby, poruchy odvodných močových ciest a
indikácie ich operačnej liečby,
5. genetika - geneticky podmienené vrodené chyby a poruchy funkcie rodidiel,
6. dermatológia - kožné ochorenia vulvy,
7. anestéziológia - anestézia a medikamentózne upokojenie dieťaťa pri gynekologických
1. operačných výkonoch a invazívnych diagnostických výkonoch, pooperačná analgézia,
8. telovýchovné lekárstvo - vplyv niektorých druhov telesnej výchovy a športov na vývoj
2. a funkciu rodidiel,
9. psychológia a psychiatria - mentálna anorexia, onanizmus, poruchy chovania,
psychologická problematika socializácie detí s poruchami sexuálnej diferenciácie,
problematika sexuálneho zneužívania a týrania detí,
10. mikrobiológia, parazitológia, virológia a imunológia vo vzťahu k zápalom rodidiel a
autoimúnnym poškodeniam endokrinného aparátu.
Položka 2
Rozsah praktických zručností a skúseností
A. Minimálny počet zdravotných výkonov
1. gynekologické vyšetrene detí vo veku do 10 rokov
2. gynekologické vyšetrenie detí vo veku nad 10 rokov
3. gynekologické ošetrenie detí vo veku do 10 rokov
(vaginálne ošetrenie pri výtoku)
4. vaginoskopia
5. kolposkopické vyšetrenie vonkajších rodidiel
6. vyhodnotenie vyšetrenia hormónov
7. odber, farbenie a hodnotenie funkčnej pošvovej cytológie
8. odber na mikrobiologické vyšetrenie a parazitologické vyšetrenie
9. ultrazvukové vyšetrenie detí do 15 rokov
10. vyhodnotenie rádiodiagnostických vyšetrení

100
200
100
50
50
20
20
20
200
50

B. Praktické skúsenosti
1. empatický postoj a schopnosť profesionálnej komunikácie s detským pacientom,
2. schopnosť získať si dôveru dieťaťa a rešpektovať špeciálne detské potreby,
3. princípy dialógu v špeciálnych situáciách (napríklad sexuálne zneužívanie detí,
psychické problémy, mentálna anorexia),
4. etické princípy práce, dodržiavanie práv dieťaťa.
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.
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
Pediatrická gynekológia v trvaní 36 mesiacov, z toho:
1. pediatria so zameraním na
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a) endokrinológiu
b) nefrológiu
2. detská chirurgia so zameraním na brušnú chirurgiu a urológiu
3. psychologická ambulancia
4. študijno-školiaci pobyt na výučbovom pracovisku LF UK
I. gyn.-pôr. klinika LF UK a UNB

2 mesiace
1 mesiac
1 mesiac
2 týždne
1 mesiac

