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tuberkulóza a pľúcne choroby

hygiena práce a pracovné lekárstvo
posudkové lekárstvo

Psychiatria

Ortopédia

detská psychiatria
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
telovýchovné lekárstvo
traumatológia

Rádioterapia
klinická onkológia

Otorinolaryngológia

Stomatológia

x

foniatria

čeľustná ortopédia
detská stomatológia
parodontológia
sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
stomatologická protetika

Patológia
súdne lekárstvo

*

Pediatria
detská gastroenterológia
detská kardiológia
detská neurológia"
detská psychiatria
dorastové lekárstvo
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
hematológia a transfuziológia
hygiena detí a dorastu
klinické onkológia
neonatológia
nukleárna medicína
prenosné choroby
sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
telovýchovné lekárstvo

Všeobecné lekárstvo
dorastové lekárstvo
hygiena práce a pracovné lekárstvo
posudkové lekárstvo
sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
telovýchovné lekárstvo
B. NADSTAVBOVÁ ŠPECIALIZÁCIA FARMACEUTOV
Po dosiahnutí špecializácie I. stupňa môžu farmaceuti získať nadstavbovú špecializáciu v odbore
organizácie a riadenia farmácie.

Príloha č. 3 vyhlášky C. 79/1981 Zb.

Nadstavbové špecializácie lekárov a farmaceutov vo zvlášť úzkych odboroch
Chirurgia

A NADSTAVBOVÉ ŠPECIALIZÁCIE LEKÁROV
Po dosiahnutí špecializácie I. stupňa môžu lekári
získať nadstavbové špecializácie najmä v týchto
zvlášť úzkych odboroch:
Anestéziológia a resuscitácia
biomedicínska kybernetika

—

Dermatovenerológia
korektívna dermatológia
lekárska imunológia

Interně lekárstva
biomedicínska kybernetika
endokrinológia
geriatria
klinická farmakológia
lekárska imunológia
lekárska genetika
nefrológia

Gynekológia a pôrodníctvo
biomedicínska kybernetika
detská gynekológia
lekárska genetika
perinatológia
sexuológia
Hygiena a epidemiológia
hygiena žiarenia

biomedicínska kybernetika
cievna chirurgia
kardiochirurgia
neurochirurgia
ortopedická protetika
plastická chirurgia
plúcna chirurgia
stomatologická chirurgia

-

-.
-

'

Klinická biochémia
biomedicínska kybernetika
lekárska imunológia
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LekársKa mikrobiológia

Všeobecné lekárstvo

lekárska bakte-riologia
lekárska imunológia
mikrobiológia životného prostredia
lekárska parazitológia
lekárska virológia

biomedicínska kybernetika
geriatria

Neurológia
biomedicmska kybernetika
geriatria
O*

Ortopédia

B. NADSTAVBOVÉ ŠPECIALIZÁCIE FARMACEUTOV
Po dosiahnutí špecializácie I. stupňa môžu farmaceuti získať nadstavbové špecializácie najmä v týchto zvlášť úzkych odboroch:
Farmaceutická analytika

ortopedická protetika

biochemická a toxikologická a n a l y t i k a
biologické a mikrobiologické kontrolné metódy

Otorinoíaryngológia
audiolôgia
detská otorinolaryngológia
Pediatria

Farmaceutická technológia
~~

i
,

biomedicínska kybernetika
detská endokrinológia
klinická farmakológia
lekárska imunológia
lekárska genetika
nefrológia

laboratórne diagnostika
liečivé rastliny
organopreparáty a mikrobiologické a imunobiologické prípravky
rádioaktívne prípravky
technológia liekových foriem
technológia prírodných a syntetických liečiv

Psychiatria

Klinická farmácia

biomedicínska kybernetika
gerontopsychiatria
liečba alkoholizmu a mých toxikománií
sexuológia
Rádiodiagnostika
biomedicínska kybernetika

'

Stomatológia

/
biochemická a toxikologická analytika
biologické a mikrobiologické kontrolné metódy
farmakológia a toxikológia liečiv
farmakológia a toxikológia veterinárnych liečiv
rádioaktívne prípravky
Lekárenstvo
farmakológia a toxikológia liečiv
galenická farmácia
laboratórne diagnostika
liečivé rastliny
veterinárna farmácia

stomatologická c h i r u r j j í a
dĽtská urológia

^

;

Príloha i. 4 vyhlášky č. 79/1981 Zb.
Špecializácie stredných zdravotníckych pracovníkov
A. ŠPECIALIZÁCIE STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH
PRACOVNÍKOV
•Strední zdravotnícki pracovníci jednotlivých odborov môžu získať pooiaturitným špecializačným stúdiom špecializáciu na týchto úsekoch práce:
Zdravotná sestra
an téziológia. resuscitácia a intenzívna starostlivost

Inštrumentovanie na operačnej sále
nukleárna medicína
ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
sociálna služba
stomatologická starostlivosť
zdravotná výchova obyvateľstva
Detská sestra
ane-léziológia, resuscitácia a inteir/ívna st irostllvosť

