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ŠŠP v ŠO pediatria
Manuál k špecializačnej skúške
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Špecializačná skúška pozostáva z obhajoby špecializačnej práce, praktickej a teoretickej časti.
Pred špecializačnou skúškou sa koná vzdelávacia aktivita, ktorá je povinná pre účastníkov
špecializačnej skúšky. Program vzdelávania je zverejnený na webe LF UK a na aktivitu je potrebné sa
prihlásiť, podľa pokynov na webe LF UK
https://www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium/rozvrhy-specializacna-skuska/

Odporúčania pre špecializačnú prácu
Členenie písomnej práce:
1. Vyhlásenie o samostatnom vypracovaní s použitím uvedenej literatúry
2. Poďakovanie – školiteľovi a pod.
3. Abstrakt – v slovenskom jazyku, štruktúrovaný na: úvod, ciele, pacienti a metódy,
očakávané výsledky a výstupy, kľúčové slová
4. Abstrakt v anglickom jazyku – štruktúrovaný podobne ako abstrakt v slovenskom jazyku
5. Predhovor (nepovinné) – výber témy, spolupráce
6. Obsah
7. Zoznam použitých skratiek – s ich vysvetlením v pôvodnom ako aj v slovenskom jazyku
8. Úvod – relevantnosť vybranej témy pre vedu ako aj pre klinickú prax v pediatrii
9. Jadro práce – literárny prehľad s odkazmi na literatúru. Kapitola je členená na podkapitoly,
pričom je zachovaná logickosť a prehľadnosť opisovanej témy. Kapitola by mala opísať
stav poznania danej problematiky vo svete ako aj v SR. Mala by byť jasná východisková
situácia pre praktickú časť práce ako aj konkrétne medzery v poznaní, ktoré sa práca bude
snažiť zaplniť. Použitá literatúra by mala byť štandardne citovaná v texte formou autora
a roku vydania.
10. Praktická časť práce – by mala mať minimálne 5 strán textu.
a. Hypotéza – je formulovanie teórie, z ktorej práca vychádza a ktorú výsledky majú
overiť. Nie je povinná súčasť práce.
b. Ciele práce – Je vhodné formulovať 2 – 5 jasne definovaných cieľov, ktorých
splnenie sa dá overiť.
c. Pacienti a metódy – by mali obsahovať konkrétne riešenie problematiky s počtom
zahrnutých pacientov a opis zdroja pacientov, prípadne aj kontrol. Metodická časť
by sa mala venovať spôsobu získania údajov, materiálu, použitým klinickým,
laboratórnym metodikám a štatistickému spracovaniu. Táto kapitola by mala
obsahovať aj informácie o konkrétnych úlohách, ktoré autor vykonal.
d. Výsledky– optimálne súbor pacientov s možnosťou vypichnúť jednotlivé kazuistiky.
Výsledky by mali byť spracované aj vo forme tabuliek alebo grafov.
e. Diskusia a zhrnutie – Porovnanie získaných výsledkov s inými prácami (vrátane
zahraničných). Stručné zhrnutie najvýznamnejších výsledkov na maximálne ½
strany.
11. Zoznam použitej literatúry – by mal mať aspoň 50 odkazov na literatúru, pričom ťažisko
(>50 %) by mali tvoriť práce za posledných 5 rokov. Literárne odkazy by mali byť uvedené
abecedne podľa priezviska prvého autora práce. Pri viac ako 150 citáciách je možné použiť
číslovania citácií v texte, pričom číslovanie zohľadňuje výskyt citácie v texte.
12. Kapitoly 8 – 10 by mali mať minimálne 40 strán textu. Vhodné je neprekročiť limit 80
strán textu.
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Odporúčania pre prezentáciu
1. Členenie prezentácie:
a. teoretický úvod do problematiky s uvedením zdrojových prác
b. ciele práce
c. výsledky práce
d. význam pre klinickú prax
e. zhrnutie
2. Dĺžka prezentácie: maximálne 15 minút

Praktická časť špecializačnej skúšky
Vitajte na praktickej skúške zo špecializačného odboru pediatria. Vyšetrenie vášho
pacienta/dieťaťa sme dohovorili s jeho rodičom. Predpokladáme, že v čase od 08.00 – 09.00 sa dieťa
bude nachádzať na svojej izbe spolu s rodičom. V prípade, že by to tak nebolo, alebo sa vyskytol
akýkoľvek problém, kontaktujte skúšajúceho docenta osobne alebo sekretariát kliniky.
Súčasťou praktickej skúšky je samostatná otázka z okruhu diagnostických metód.
Počas praktickej skúšky NEMÁTE prístup do zdravotnej dokumentácie pacienta (písomnej ani
elektronickej). K dispozícii máte pripravenú anamnézu vášho pacienta.
Vašou úlohou je:







Doplniť anamnézu podľa vlastného uváženie
Urobiť fyzikálne vyšetrenie a zapísať objektívny nález
Zostaviť zoznam minimálne 3 diagnóz, ktoré budete zvažovať v diferenciálnej diagnostike
Navrhnúť racionálny diagnostický algoritmus vyšetrení vrátane vymenovania jednotlivých
laboratórnych parametrov
Navrhnúť liečebný postup podľa dostupných informácií o dieťati ako aj vami predpokladanej
diagnóze
Samostatná otázka z okruhu Diagnostických vyšetrení (ťahá sa)

Prajeme veľa úspechov pri skúške!
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Meno účastníka: MUDr.
PACIENT:
Skúšajúci:
Objektívny nález

Diferenciálna diagnostika (min. 3 diagnózy)
1.
2.
3.

Diagnostický algoritmus (heslovite)

Návrh terapie

Praktická otázka: diagnostické metódy
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Teoretická časť špecializačnej skúšky
Účastník si z každej časti – Všeobecná pediatria, Špeciálna pediatria I, Špeciálna pediatria II
– ťahá jednu otázku.
Otázky sú zverejnené na webe LF UK
https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/studium/Specializacne/pediatria_otazky.pdf

Celý priebeh špecializačnej skúšky a prípravy špecializačnej práce sa riadi Študijným
poriadkom pre špecializačné štúdium a certifikačnú prípravu LF UK – Článok 11 a 10.
Formálna úprava špecializačnej práce sa riadi vnútorným predpisom UK č. 7/2018 Smernica
rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác a
kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní
na Univerzite Komenského v Bratislave.

