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SPRÁVY

Pripomíname si významné jubileum inštitucionálneho ďalšieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov na Slovensku

V tomto roku si pripomíname 50. výročie vzniku inštituci-
onálneho vzdelávania lekárov a stredných zdravotných pra-
covníkov na Slovensku. Jeho začiatok sa spája so zriadením
Školského strediska Povereníctva zdravotníctva pre doško-
lovanie lekárov v Trenčíne (1.5.1953). Vedením bol pove-
rený prednosta interného oddelenia MUDr. Dionýz Dieška.
Dňom 1. júla 1953 vznikol v Prahe Ústav pro doškolování
lékařů (ÚDL) s pôsobnosťou pre celé územie štátu. Školské
stredisko v Trenčíne bolo začlenené do ÚDL Praha. Z novo-
utvorených katedier pôsobili na Slovensku Katedra gyneko-
lógie a pôrodníctva v Martine (vedúci prof. MUDr. Ernest
Dlhoš, DrSc.), Katedra ftizeológie v Podunajských Biskupi-
ciach (doc. MUDr. Karol Virsík, DrSc.), Katedra oftalmoló-
gie v Prešove (doc. MUDr. Ladislav Veselý, CSc.) a Katedra
röntgenológie v Martine (prof. MUDr. Arnošt Lányi, CSc.).
Dňa 1. januára 1957 vznikol Slovenský ústav pre doškolo-
vanie lekárov v Bratislave – riaditeľstvo Trenčín (SÚDL),
ktorý bol premenovaný na Inštitút pre ďalšie vzdelávanie
lekárov a farmaceutov (ILF). Ďalším krokom bolo zriadenie
Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníc-
tve (IVZ, 1991), ktorý vznikol zlúčením ILF a Ústavu pre
ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov.
V októbri 1998 nasledoval zrod Slovenskej postgraduálnej
akadémie medicíny a v roku 2002 bola uznesením Národnej
rady Slovenskej republiky zriadená Slovenská zdravotnícka
univerzita.
Dôkazom dobre prepracovaného inštitucionalizovaného ďal-
šieho vzdelávania zdravotníkov a po splnení náročných kri-
térií bola SPAM v Tokyiu v máji 2000 prijatá za člena

Svetovej asociácie medicínskych akadémií. V Bruseli
v rámci negociačných rozhovorov bola v auguste 2002 pri-
jatá a uzavretá kapitola ďalšieho vzdelávania zdravotníc-
kych pracovníkov na Slovensku. Tieto úspechy nie sú ná-
hodné, sú výsledkom systematickej a trvalej práce niekoľ-
kých generácií lekárov a učiteľov.
Od SPAM po SZU vedie priama i keď zložitá a nie bez-
problémová cesta. Za uplynulé roky v rámci pedagogic-
kej činnosti bolo zorganizovaných 41473 rôznych kurzov
a školiacich miest, ktorých sa zúčastnilo 225111 účastní-
kov. Kvalifikačnú formu vzdelávania absolvovalo a diplom
získalo 44544 lekárov v rôznych špecializačných odboroch,
4882 farmaceutov a 2019 iných zdravotníckych pracovníkov
s vysokoškolským vzdelaním a 35535 sestier a laborantov.
Európska Únia plne akceptuje systém špecializačného a cer-
tifikačného vzdelávania v zdravotníctve, ktorého garantom
je SZU. V praxi to znamená, že všetky kvalifikačné doku-
menty vydané Slovenskou zdravotníckou univerzitou budú
po našom vstupe do Európskej Únie platné vo všetkých štá-
toch tohto spoločenstva. Potvrdilo sa, že náš systém post-
graduálneho vzdelávania v zdravotníctve patrí medzi naj-
lepšie v Európe.
Pri príležitosti 50. výročia vzniku inštitucionálneho vzdelá-
vania pracovníkov v zdravotníctve ďakujeme všetkým, ktorí
vložili svoj um a svoju prácu do jeho rozvoja a do ďalších
rokov želáme všetkým pracovníkom, ktorí sa zúčastňujú na
organizácii a zabezpečovaní postgraduálneho vzdelávania
veľa úspechov a ďalšie ocenenia ich záslužnej práce.
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