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ZDRAVOTNÍCKE NOVINY   

Do desiatich rokov pribudne deväťsto lekárov 

 

Rezidentský program ako recept 

 Primárny ambulantný segment by mal byť chrbtovou kosťou systému zdravotnej starostlivosti. 

Prakticky vo všetkých európskych krajinách je táto sféra ohrozená jednak vysokým vekovým 

priemerom lekárov prvého kontaktu, nedostatkom nastupujúceho pokolenia praktických lekárov a 

pediatrov, ale i nerovnomerným rozložením lekárov v praxi. Receptom má byť aj rezidentský 

program. 

 Priemerný vek všeobecných lekárov bol už v roku 2013 nad 55 rokov a tretina praktických lekárov 

bola v dôchodkovom veku. Podľa NCZI bolo v roku 2015 na Slovensku 2 907 všeobecných lekárov, 

vlani to bolo 2 863, teda o 44 menej - pritom na štyroch lekárskych fakultách skončili stovky medikov. 

Všeobecné lekárstvo však nie je pre nich príťažlivé... 

 To boli dôvody, prečo ministerstvo zdravotníctva ešte pod vedením ministerky Zuzany Zvolenskej 

spustilo rezidentský program, na ktorý je na tento rok vyčlenených už zo štátneho rozpočtu 6,4 mil. 

eur. Rozšíril sa aj na Bratislavský kraj, ktorý bol v minulosti kvôli eurofondom z programu vylúčený. 

Projekt bol v rokoch 2014 a 2015 financovaný z prostriedkov EÚ a má šancu byť efektívnym 

nástrojom na doplnenie a stabilizáciu lekárov v oboch odboroch - do programu bolo prijatých takmer 

dvesto mladých lekárov. 

 Ako pripomenula hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Stanislava Luptáková, ,,nedostatok 

všeobecných lekárov je problém nielen slovenského zdravotníctva. Veková štruktúra všeobecných 

lekárov - cca 55 rokov, a pediatrov - cca 58 rokov, nie je optimálna a sú regióny, kde pacienti cítia 

absenciu všeobecných lekárov aj špecialistov". Jedným z opatrení je aplikácia rezidentského 

programu v praxi. ,,Cieľom je zvýšiť počet všeobecných lekárov, zatraktívniť odbornosť pre 

študentov medicíny, zvýšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti v primárnom kontakte, 

ako aj so zameraním na skupiny špecialistov v chýbajúcich odboroch, a znížiť vekový priemer 

všeobecných lekárov a pediatrov," vysvetlila hovorkyňa. 

Nezáujem medikov o všeobecné lekárstvo spôsobovalo aj to, že záujemcovia o iné odbory sa do 

atestácie vzdelávali v nemocniciach, kde pracovali s predpokladom, že tam ostanú pracovať. 

Praktických lekárov, ktorí by potom odišli do ambulancií, nemocnice vzdelávať nechceli, takže boli 

odkázaní na vlastné sily i prostriedky. To však kompetentné múdre hlavy nezaujímalo - a výsledok je, 

že praktických lekárov máme málo a pracujú stovky dôchodcov. Súčasná trojročná príprava 

všeobecného lekára vychádza približne na 60 000 eur a štvorročná príprava pediatra na 80 000 eur. 

Rezidenti však už môžu pôsobiť vo vybraných univerzitných, fakultných a regionálnych nemocniciach. 

Poslednou časťou výučby je polročná stáž v ambulancii všeobecného lekára. Počas celého programu 

má rezident garantované pracovné miesto v nemocnici s rovnakým finančným ohodnotením ako 

neatestovaní lekári. 

 V rámci programu sú zmluvy podpísané s Jesseniovou lekárskou fakultou Martin, Lekárskou 

fakultou UPJŠ Košice a SZU Bratislava.  

Vekový priemer rezidentov je 27 rokov, v roku 2015 ich bolo 175, tento rok ich je 206. Od 

rezidentského programu sa do desiatich rokov očakáva prírastok vyše 900 lekárov primárneho 

kontaktu, ktorých vekový priemer bude 30 rokov. Má to stáť celkovo približne 48 mil. eur, jeden 

rezident vyjde na 52 000 eur. 



 Rezidentský program sa začal v októbri roku 2014, špecializačné štúdium pre všeobecné lekárstvo 

trvá 3 roky a pre pediatriu 4 roky. ,,Prví absolventi v odbore všeobecné lekárstvo budú končiť na 

budúci rok a v ďalšom roku budú končiť absolventi v odbore pediatria. Lekár sa môže slobodne 

rozhodnúť, kde si potom zriadi ambulanciu, môže to byť podľa miesta bydliska, resp. voľných miest. 

Mladý lekár môže požiadať o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, 

dôležitý je však zdravotný obvod a pacienti v ňom. Obvod v zmysle zákona určujú vyššie územné 

celky," dodala S. Luptáková. 
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