PROGRAM PODIPLOMSKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA POSEBNO ZNANJE »ALERGOLOGIJA«
Podrobnejši program je na spletni strani www.klinika-golnik.si
Opredelitev
Posebno znanje »alergologija« je strokovna usposobljenost za delo na ožjem strokovnem
medicinskem področju alergologije, za katerega zaenkrat ni temeljne specializacije. Kot posebno
znanje pa bodo lahko tudi specialisti drugih specialnosti pridobili del znanja alergologije, ko bo
alergologija postala temeljna specializacija.
Specializant lahko pridobi posebno znanje iz alergologije tudi v okviru zadnjega leta specializacije, v
kolikor je to posebno znanje potrebno za specializantovo prihodnjo strokovno usmeritev.
Program je namenjen
1. Specializantom interne medicine, ki se nameravajo usmeriti v področje alergologije
2. Specialistom/specializantom ORL, dermatologije, oftalmologije, medicine dela, prometa in športa, ki
si želijo pridobiti znanja za usmerjeno obravnavo alergijskih bolezni iz svojega področja
3. Specialistom internističnih strok, ki že delujejo na področju alergologije, nimajo pa izobrazbe z
izkazano diplomo.
Zahtevano predznanje kandidata,
Pred začetkom (ali na začetku) izobraževanja mora kandidat pridobiti teoretična znanja iz temeljne
imunologije v obsegu vsaj 5 kreditnih točk. Ta lahko pridobi:
V okviru podiplomskega izobraževanja iz predmetov imunologija na Medicinski fakulteti
V okviru podiplomskega tečaja Evropske akademije za alergologijo in klinično imunologijo
(EAACI)
Izpit iz alergologije v okviru UEMS/EAACI
Tečaj Basic and Clinical Immunology, Brompton Hospital, London
Ekvivalentno in ustrezno dokumentirano izobraževanje (obseg in vsebino preveri organizator
posebnih znanj)

V kolikor kandidat ni opravil izobraževanja iz imunologije na način, ki se zaključi z
izpitom, mora opraviti teoretični izpit iz temeljne imunologije, ki ga organizira organizator
programa posebnih znanj in alergologije.
Trajanje in struktura izobraževanja
Izobraževanje iz alergologije in klinične imunologije traja 1 leto za kandidate, ki želijo pridobiti naziv
»Specialist internist s posebnim znanjem iz alergologije«.
Izobraževanje traja 4 mesece za kandidate, ki želijo pridobiti naziv specialist ORL s posebnim
znanjem iz alergologije, specialist dermatolog s posebnim znanjem iz alergologije, specialist
oftalmolog s posebnim znanjem iz alergologije ipd
Izobraževanje vsebuje
Delo na oddelku za alergologijo in v laboratoriju za pljučno funkcijo Bolnišnice Golnik Univerzitetna klinike za pljučne bolezni in alergijo
Delo na oddelkih/ambulantah za dermatologijo, ORL, pediatrijo in okulistiko
Delo v alergološki ambulanti (pod neposrednim ali posrednim nadzorom mentorja)
Delo v imunološkem/alergološkem laboratoriju
Okvirni stroški izobraževanja:
Kandidatu, ki opravlja izobraževanje v času specializacije, vse stroške povezane z
izobraževanjem (morebiten vstopni izpit iz temeljev imunologije, tečaji iz temeljne imunologije,
UEMS izpit) pokrije delodajalec, stroške mentorskega dela in stroške opravljanja zaključnega
izpita pa se upošteva kot neposredno mentorstvo.
Kandidat, ki je že specialist, plača stroške mentorskega dela (3000 E za enoletni program
izobraževanja, 1000 E za 4 mesečni program) in povrne stroške opravljanja zaključnega izpita ter
vse stroške povezane z izobraževanjem (morebiten vstopni izpit iz temeljev imunologije, tečaji iz
temeljne imunologije, UEMS izpit)
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Zaključni izpit
Kandidat, ki je opravil program, predpisan s tem pravilnikom, kar izkaže z izpolnjenim Dnevnikom
praktičnega znanja in s pozitivnim mnenjem mentorja, ima pravico opravljati zaključni izpit. Čas in kraj
opravljanja izpita ter imena članov izpitne komisije javi organizator kandidatu pisno vsaj 30 dni pred
datumom izpita.
(1) Izpitna komisija ima vsaj tri člane, pri čemer vsaj en član ne sme biti izvajalec izobraževanja. Član
izpitne komisije je lahko tudi iz druge države.
(2) Med izpraševalci mora biti vsaj en habilitiran učitelj, svetnik ali višji svetnik. Kadar ni mogoče
pridobiti takega člana, ki bi se aktivno ukvarjal s predmetom izobraževanja, je lahko izbran tudi iz
sorodnega področja.
Zaključni izpit obsega praktični in teoretični del. Teoretični del izpita je UEMS/EAACI teoretični izpit iz
alergologije, pri katerem mora kandidat doseči vsaj 66% točk.
Praktični izpit izgleda tako, da kandidat pred izpitno komisijo obravnava 3 klinične primere
diagnostično in terapevtsko.
Po uspešno opravljenem izpitu iz tega programa in opravljenem specialističnem izpitu iz interne
medicine, zdravnik dobi naziv »Specialist internist s posebnim znanjem iz alergologije«. Specialisti
drugih strok dobijo ustrezen naziv, npr specialist ORL s posebnim znanjem iz alergologije, specialist
dermatolog s posebnim znanjem iz alergologije ipd
Prehodne in končne določbe
Izobraževanje iz alergologije in klinične imunologije je dvakrat (1994/5 in 1996/97 Klinika Golnik)
potekalo v obliki dvosemesterskega študija alergologije in klinične imunologije. Zdravniki, ki so
dejavnost opravljali pred letom 1990 pa so ekvivalentno znanje pridobili v osvežitvenem tečaju iz
alergologije in klinične imunologije (1998, KOPA Golnik). Opravljen izpit v omenjenih tečajih je
enakovreden opravljenemu izobraževanju/usposabljanju po tem pravilniku.
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