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VEC: Žiadosť o podporu pri zabezpečení výnimky zo zákazu vychádzania pre študentov
doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo

Vážení páni ministri,
opätovne sa na Vás obraciam so žiadosťou o podporu pri zabezpečení výnimky zo zákazu
vychádzania pre študentov doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné
lekárstvo z dôvodu potreby absolvovania predpísanej minimálnej praktickej výučby potrebnej
pre úspešné ukončenie štúdia odboru zubné lekárstvo.
Považujeme za potrebné zdôrazniť, že podľa nariadenia vlády 296/2010 Z.z. z 9. júna
2010 je v § 6 ods. 1 zadefinovaná odborná spôsobilosť na výkon pracovných činností
v zdravotníckom povolaní zubný lekár nasledovne:
„Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa získava
nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom
programe zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo.“
Absolventi študijného odboru zubné lekárstvo idú teda po skončení štúdia rovno do praxe
bez potreby absolvovania ďalšieho špecializačného štúdia.
Zároveň je v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v časti B. ZUBNÝ LEKÁR
uvedené, že „vysokoškolské vzdelávanie druhého stupňa v doktorskom študijnom programe
zubné lekárstvo v študijnom odbore zubné lekárstvo trvá v dennej forme štúdia najmenej päť
rokov a zahŕňa najmenej 5 000 hodín teoretickej a praktickej výučby, z toho najmenej 1500
hodín priamej klinickej práce v ústnej dutine pri ošetrovaní pacientov na získavanie
klinických zručností.“
Tejto priamej klinickej práci študenta zubného lekárstva v ústnej dutine pacienta
predchádza nevyhnutné získanie praktických zručností ešte v rámci predmetu Predklinické
zubné lekárstvo, ktoré je v študijnom pláne už od prvého semestra štúdia.
Z uvedených dôvodov si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie návrhu na zmenu
a doplnenie uznesenia vlády SR, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom
vychádzania, v ktorom bude uvedené, že obmedzenie sa nevzťahuje na cestu študenta 1.
až 6. ročníka doktorského študijného programu v študijnom odbore zubné lekárstvo do
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vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej
školy a cestu späť, ak sa preukáže negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného
na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo negatívnym
výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo ktorý prekonal
ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo bol
zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania
uplynulo aspoň 14 dní, alebo ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia
neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.
Umožnením realizácie nevyhnutnej prezenčnej praktickej výučby predklinických
a klinických predmetov priamo súvisiacich so zubným lekárstvom tak ako sú zadefinované
v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 296/2010 Z. z. v časti B. ZUBNÝ LEKÁR
ods. b) Minimálne požiadavky na obsah vzdelávania: časť 3. predmety priamo súvisiace so
zubným lekárstvom budú môcť študenti zubného lekárstva dokončiť štúdium.
Za kladné vybavenie Vám ďakujem.
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