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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZÁKLADNÍCH OBORŮ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

LÉKAŘŮ A ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ 

(NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ

ZN.: MZDR 17391/2015/VLP, 17451/2015/VLP a 18631/2014/VLP
REF.: Mgr . Radka Stříbná, tel.: 22497, linka: 2505, Mgr. Kateřina Pávková, tel.: 22497, linka: 
2866

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti                          

a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., 

o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech 

certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví 

vzdělávací programy specializačního a nástavbového vzdělávání lékařů a zubních lékařů,

jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2005,

případně 2009/2010 nebo 2011, a to: cévní chirurgie, infekční lékařství, nefrologie, 

neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku, soudní lékařství, urologie, algeziologie, dětská dermatovenerologie, dětská 

urologie, sexuologie a vzdělávací program oboru zubních lékařů klinická stomatologie.

Infekční lékařství (Věstník MZ, částka 6, Červen 2011); Cévní chirurgie (Věstník MZ, částka 

6, Červen 2011); Nefrologie (Věstník MZ, částka 5, Květen 2011); Neurologie (Věstník MZ,

částka 4, Duben 2011); Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí (Věstník MZ, částka 4,

Duben 2011); Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku (Věstník MZ, částka 5, Květen 

2011); Soudní lékařství (Věstník MZ, částka 5, Květen 2011); Urologie (Věstník MZ, částka 

5, Květen 2011); Algeziologie (Věstník MZ, částka 5, Květen 2011); Dětská 

dermatovenerologie (Věstník MZ, částka 1, Únor 2010); Dětská urologie (Věstník MZ, částka 

10, Prosinec 2009); Sexuologie (Věstník MZ, částka 5, Září 2013); Klinická stomatologie

(Věstník MZ, částka 3, Březen 2010) .
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Vzdělávací program
oboru

CÉVNÍ CHIRURGIE
1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 2 

2.1 Základní chirurgický kmen – v délce minimálně 24 měsíců .....................................2 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 42 měsíců.................................3 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................4 
2.4 Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce minimálně 24 měsíců .................4 
2.5 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................5 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 6 
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního chirurgického kmene.............6 
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci specializovaného výcviku.................................................11 
4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 13 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 14 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 14 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 15 

7.1 Akreditované zařízení (AZ) .....................................................................................15 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................16 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 17 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................17 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru cévní chirurgie je získání teoretických 
znalostí a praktických dovedností, které umožní absolventovi provádět samostatně vysoce 
specializované činnosti v oboru cévní chirurgie jak v oblasti diagnostiky cévních onemocnění, 
tak v oblasti léčby konzervativní a chirurgické rekonstrukční léčby v lokalitách aorty,
pánevních tepen včetně operací výdutí, končetinových tepen, extrakraniálních větví oblouku 
aorty a viscerálních tepen. Dále umožní provádět samostatné operace v oblasti žilního 
systému a zakládání A-V zkratů pro hemodialýzu.
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2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru cévní chirurgie 
je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého 
prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku
v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle 
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň 
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. 

Stáže v základním chirurgickém kmeni mohou být absolvovány v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru cévní chirurgie je zařazení 

do oboru, absolvování základního chirurgického kmene (24 měsíců), specializovaného 
výcviku (42 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba specializačního 
vzdělávání je minimálně 66 měsíců, z toho

2.1 Základní chirurgický kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) všeobecná povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační 2

chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 2

vnitřní lékařství 1), 4) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění 2

a) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení Počet měsíců
chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 7

traumatologie 1), 5), 6) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu 5

cévní chirurgie 1), 7) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní 
a lůžkovou zdravotní péči 6

z toho
ambulance (součástí akreditovaného zařízení) 7) 1
lůžkové oddělení 7) 5

2
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Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních 
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího 
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, 
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel 
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být 
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické 
a věcné vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). 

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 42 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků 
stanovených pro výcvik v rámci základního chirurgického kmene (včetně absolvování 
povinného kurzu Novinky z chirurgie po ukončení základního chirurgického kmene).
Specializovaný výcvik probíhá v akreditovaných zařízeních pro specializační vzdělávání 
v oboru cévní chirurgie a dalších oborech. 

Část II.
b) povinná praxe

Akreditované zařízení Počet měsíců
cévní chirurgie 1), 7) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní 
a lůžkovou zdravotní péči 38

z toho

ambulance (součástí akreditovaného zařízení) 7) 4
lůžkové oddělení 7) 33
specializační stáž na akreditovaném zařízení cévní chirurgie
s komplexním spektrem výkonů včetně endovaskulárních 1 měsíc/rok

vaskulární intervenční radiologie 8) – celkem minimálně 4 měsíce * 4

3
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* K získání zvláštní odborné způsobilosti v nástavbovém oboru vaskulární intervenční 
radiologie (délka vzdělávání v oboru je min. 12 měsíců) si školenec doplní min. 5 měsíců 
praxe na akreditovaném zařízení nástavbového oboru vaskulární intervenční radiologie (jedná 
se o vaskulární intervence) tak, aby celková délka praxe v nástavbovém oboru vaskulární 
intervenční radiologie byla 12 měsíců, z toho minimálně 9 měsíců praxe v nástavbovém oboru 
vaskulární intervenční radiologie a 3 měsíce praxe v oboru specializačního vzdělávání 
radiologie a zobrazovací metody po získání specializované způsobilosti v oboru cévní 
chirurgie.

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část III.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 9) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 9) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 9) 1
kurz Radiační ochrana 10) 1
kurz Novinky z chirurgie 11) 5
test Cévní chirurgie 11) 1

d) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční garantované 
příslušnou odbornou společností při České lékařské společnosti J.E. Purkyně 
(dále jen „ČLS JEP“) nebo Institutem postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen 
„ČLK“) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými 
zařízeními aj.

v rozsahu min. 
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší 
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

2.4 Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce minimálně 24
měsíců

Lékaři se specializací II. stupně v oboru chirurgie dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo 
specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie dle zákona č. 95/2004 Sb. si doplní odbornou 
praxi podle vzdělávacího programu v oboru cévní chirurgie v následujícím rozsahu.

4
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e) povinná praxe 
Akreditované zařízení Počet měsíců
cévní chirurgie 1), 7) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní 
a lůžkovou zdravotní péči 24

z toho

ambulance (součástí akreditovaného zařízení) 7) 3
lůžkové oddělení 7) 15
specializační stáž na akreditovaném zařízení cévní chirurgie 
s komplexním spektrem výkonů včetně endovaskulárních 1 měsíc/rok

radiologie a zobrazovací metody 1), 12) – se zaměřením na intervence 2 měsíce/rok

2.5 Teoretická část vzdělávacího programu

f) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 9) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 9) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 9) 1
kurz Radiační ochrana 10) 1
kurz Novinky z chirurgie 11) 5
test Cévní chirurgie 11) 1

g) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční garantované 
příslušnou odbornou společností při České lékařské společnosti J.E. Purkyně 
(dále jen „ČLS JEP“) nebo Institutem postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen 
„ČLK“) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými 
zařízeními aj.

v rozsahu min. 
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší 
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního
chirurgického kmene

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání 
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; 
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta 
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných 
komplikací; zásady pooperační analgesie).

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky 
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních 
funkcí.

• Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
• Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
• Provoz zařízení oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení 

zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 

základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru; 

zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do 
stabilizované polohy na boku.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 
či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 
základních životních funkcí.

• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu, 
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení 
do stabilizované polohy na boku.

• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
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• Vedení zdravotnické dokumentace.

Chirurgie – 2 měsíce praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. 
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým 

výkonům.
• Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence 

při běžných operacích.
• Předoperační příprava nemocných.
• Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
• Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
• Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
• Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých 

tkání, včetně imobilizace.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
• Předoperační a pooperační rehabilitace.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Prevence a základní ošetření dekubitů.
• Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních 

a hrudních.
• Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

Praktické dovednosti

• Vyšetření hlavy, hrudníku, končetin a břicha (včetně per rectum).
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
• Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
• Péče o stomie.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.
• Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
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• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální 

anestezie a šití).
• Asistence při chirurgických operačních výkonech.
• Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního 

poranění.
• Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Vnitřní lékařství – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, 

léčba a prevence.
• Základní vyšetřovací metody.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacientů.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Zavedení nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Vedení zdravotnické dokumentace.
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Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání 
v rámci základního chirurgického kmene (povinná praxe v oboru kmene)
Chirurgie – 7 měsíců praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Základy chirurgické anatomie a patofyziologie, zvláště znalost poruch 
elektrolytového a vodního hospodářství.

• Hojení ran a jejich komplikace.
• Vyšetřovací metody v chirurgii, včetně paraklinických 

a endoskopických.
• Předoperační vyšetření a obecná příprava k operaci.
• Indikační kritéria a operační postupy u základních chirurgických 

onemocnění (appendicitis, kýly, cholelithiasa, varixy dolních končetin 
(dále jen „DK“), tumory GIT, amputace končetin apod.).

• Diferenční diagnostika náhlých příhod břišních a hrudních.

Praktické znalosti

• Znalost vlastností léčivých přípravků užívaných k analgezii a místnímu 
znecitlivění, včetně řešení možných komplikací při jejich podání.

• Chirurgické nástroje, zařízení a chod chirurgických operačních sálů.
• Základy podání oxygenoterapie a provedení tracheo/koniotomie.
• Základní postupy při gastroskopii, anoskopii, rektoskopii a koloskopii.

Praktické dovednosti

• Evakuace ascitu.
• Punkce a drenáž močového měchýře.
• Punkce a drenáž hrudníku.
• Konzervativní ošetření poranění kostí, kloubů a měkkých tkání, včetně 

imobilizačních technik.
• Péče o centrální žilní katetr.
• Ošetření nekomplikovaných ran (15x).
• Operace povrchových hlíz, furunkulů, benigních kožních tumorů (5x).
• Ošetřování diabetické nohy, amputace DK a ošetřování amputačních 

pahýlů.
• Asistence při operacích volné a uskřinuté kýly (10x), varixů DK (5x), 

apendektomie (5x), amputací DK (5x), zakládání střevních vývodů (5x).

Traumatologie – 5 měsíců praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti

• Přehled o patofyziologii úrazů: úrazový šok, septické komplikace po 
závažném poranění, hojení ran a zlomenin, reakce na termické trauma, 
septické komplikace úrazů, kompartment syndrom.

• Vyšetřovací metody v úrazové chirurgii včetně paraklinických vyšetření 
a zobrazovacích metod.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění hrudníku a břicha.
• Diagnostika a základní principy ošetření poranění páteře a CNS včetně 

diferenciální diagnostiky intoxikací.
• Diagnostika zlomenin a luxací včetně základních indikačních kritérií ke 
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konzervativní a operační léčbě.
• Základní algoritmy diagnostiky a ošetření polytraumat a sdružených 

poranění.
• Předoperační příprava a obecná příprava k operaci.
• Základní principy ošetřování poranění u dětí. 

Praktické znalosti 
a dovednosti

• Chirurgické ošetření jednoduchých ran (30x).
• Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, 

techniky sádrování a jiné imobilizační metody) (20x).
• Diagnostika a principy léčby poranění orgánů dutiny břišní a hrudní 

(hrudní drenáž 3x, epicystostomie 1x).
• Asistence na operačním sále u dutinových a končetinových poranění 

(břicha a hrudníku 2x, vnitřní osteosyntéza 10x, zevní fixátor 5x, 
artroskopie 10x). 

Cévní chirurgie – 6 měsíců praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 
16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení poskytovatele zdravotních služeb poskytující ambulantní
a lůžkovou zdravotní péči pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Základní znalosti oboru cévní chirurgie s ohledem na teoretické základy 
(základní hemodynamické principy, obecná teorie cévních náhrad), 
diagnostiku (principy a provedení zobrazovacích vyšetření) i klinickou 
aplikaci (indikační diagnostická a léčebná schémata, základní operace u 
akutních cévních příhod i chronických stavů/ischemické syndromy, 
aneurysmata/).

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření u cévně-chirurgického nemocného.
• Základní vyšetření a diferenciální diagnostika u náhlých cévních příhod.
• Základní indikace k cévně-chirurgickým výkonům.
• Základní indikace k radiointervenčním výkonům v cévní medicíně.
• Základy radiologické vaskulární diagnostiky (angiografie, CT –

angiografie, NMR – angiografie, peroperační angiografie) a interpretace 
jednoznačných nálezů.

• Zásady předoperační přípravy u cévně-chirurgických pacientů.
• Zásady antibiotické profylaxe v cévní chirurgii.
• Zásady obvazové techniky a moderních způsobů krytí defektů.
• Zásady tromboembolické profylaxe v cévní chirurgii.
• Zásady perioperační rehabilitace v cévní chirurgii.
• Zásady základní pooperační péče a monitorace v cévní chirurgii.
• Indikace antiagregační a antikoagulační léčby v cévní chirurgii.
• Vedení zdravotnické dokumentace u cévně-chirurgického nemocného.

Praktické dovednosti

• Fyzikální vyšetření cévně-chirurgického pacienta.
• Asistence u základních cévně-chirurgických výkonů (příprava 

operačního pole, operační přístup, asistence při konstrukci anastomos, 
uzávěr ran).

• Převazová technika, krytí defektů.
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Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření u cévně-
chirurgického nemocného.

• Asistence při cévně-chirurgických, event. radiointervenčních operačních 
výkonech.

• Převazy chirurgických ran a defektů a aplikace obvazové techniky.
• Vedení zdravotnické dokumentace cévně-chirurgického nemocného.

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním 
vedením po ukončení základního chirurgického kmene

• Provádění komplexního vyšetření chirurgicky nemocného, včetně administrativy ambulantní 
i hospitalizační.

• Propouštění chirurgicky nemocného z ambulantního i nemocničního léčení, včetně nezbytné 
administrativy.

• Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální anestezie a šití).
• Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního poranění.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., včetně infúzní terapie.
• Indikace a aplikace krevní transfuze, včetně krevních derivátů.
• Konzervativní ošetření poranění kostí, kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik.
• Asistence u všech operací, s možností samostatně provádět pod odborným vedením jejich část, 

či celé výkony dle rozhodnutí školitele.
• Provádění převazů operačních ran a rozhodování o jejich dalším léčení.
• Provádění ambulantních chirurgických výkonů v rozsahu určeném školitelem.
• Zajišťování diagnosticko-terapeutického procesu na jednotlivých odděleních chirurgického 

pracoviště, včetně JIP.
• Vedení zdravotnické dokumentace.
• Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek 

minimálně 1x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny ve 

vzdělávacím programu a logbooku.

3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci specializovaného výcviku

Teoretické znalosti

Vlastní obor
 Anatomie, fyziologie a patofyziologie kardiovaskulárního ústrojí.
 Základní znalosti patologické anatomie kardiovaskulárního ústrojí.
 Možnosti standardních, minimálně invazivních, hybridních a endovaskulárních 

technik.
 Komplexní péče šokových stavů zvláště při velkém krvácení.
 Resuscitace oběhu a dýchání a bezprostřední návazná péče.
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 Intenzivní péče o chirurgicky nemocné.
 Farmakologie se zaměřením na nemoci oběhového ústrojí.
 Cévní náhrady a indikace k jejich užití.
 Diagnostika cévních onemocnění.
 Indikace k chirurgické léčbě.
 Principy chirurgického léčení včetně předoperační přípravy, pooperační péče 

a ambulantního doléčování chronických a akutních uzávěrů tepen, všech typů 
výdutí aorty a periferních tepen, arteriovenózních píštělí vrozených a získaných,
cévních poranění a disekcí.

 Cévní hemodialyzační přístupy.
 Cévní poruchy horních končetin.
 Onemocnění žil.
 Vaskulogenní sexuální poruchy.
 Kritické končetinové ischemie.

Z ostatních oborů
 Principy konzervativní léčby ischemických stavů.
 Užití antikoagulační a fibrinolytické léčby.
 Problematika onemocnění lymfatického systému.
 Infekce a septické stavy v cévní chirurgii včetně problematiky infikovaných 

umělých cévních náhrad.
 Základy diagnostiky náhlých mozkových příhod.
 Rentgenové zobrazovací metody.
 Neinvazivní vyšetřovací metody.
 Funkční vyšetření ledvin se zaměřením na vasorenální hypertenzi.
 Rehabilitace po cévních operacích.
 Perioperační intenzivní péče.
 Vztah k polytraumatům.
 Otázky posudkového lékařství v oblasti cévních chorob.

Praktické dovednosti
 Rekonstrukční výkony v rozsahu celého tepenného systému.
 Embolektomie a trombektomie včetně žilních.
 Operace varixů a posttrombotického syndromu.
 Hrudní a bederní sympatektomie.
 Amputační technika horní a dolní končetiny.
 Ošetřování gangrén.

12
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 Zakládání A-V zkratů pro hemodialýzu.

Minimální počet výkonů
Výkony Počet
Rekonstrukční výkony v aortoilické oblasti (včetně výdutí) 25
Rekonstrukční výkony ve femoro-popliteální oblasti 30
Hybridní cévní výkony 10
Embolektomie 20
Operace varixů 50
Bederní nebo hrudní sympatektomie 5
Endarterektomie arteria carotis interna 20
A-V zkraty pro hemodialýzu 25
Endovaskulární léčba výdutí břišní (hrudní) aorty – asistence 10

4 Všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace.

13
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5 Hodnocení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném 
zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem 
 záznamy o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti 

(v šestiměsíčních intervalech), záznamy o provedených výkonech 
v logbooku. Celkové hodnocení školitelem na konci základního 
chirurgického kmene a po ukončení specializovaného výcviku.

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního chirurgického kmene 
vzdělávacího programu

 absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene 
potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na 
akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném 
vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců,

 předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
 absolvování povinného kurzu Novinky z chirurgie na konci základního 

chirurgického kmene a dalších školicích akcí.
c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce

 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, 

 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
 předložení seznamu předepsaných operačních výkonů,
 úspěšné absolvování písemného testu Cévní chirurgie po specializovaném 

výcviku (75% správných odpovědí je podmínkou přístupu k atestační 
zkoušce),

 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.
Část III.).

d) Vlastní atestační zkouška
 teoretická část – 3 odborné otázky,
 praktická část – aktivní účast při cévní rekonstrukci.

6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Absolvent specializačního vzdělávání v oboru cévní chirurgie je oprávněn samostatně 
provádět veškeré cévní rekonstrukce. 

14



ČÁSTKA 7����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Cévní chirurgie 17
MZ ČR Vzdělávací program oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve 
svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. Vzhledem k rozdílnému rozsahu a obsahu přípravy se 
rozlišují následující typy zařízení, na kterých praxe probíhá dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona 
č. 95/2004 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.

7.1 Akreditované zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení – ambulantní a lůžkové

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru cévní chirurgie a min. 
5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru cévní 
chirurgie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele 
zdravotních služeb.

• Seznam dalších lékařů:
-min. 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru cévní chirurgie

s celkovým úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb,

- 1-2 chirurgové se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie 
či v přípravě na atestaci v oboru cévní chirurgie.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Organizační a 
provozní 

požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb. 
a dále:

- poskytování cévně chirurgické péče jak pro chronická cévní 
onemocnění, tak pro akutní cévní příhody nepřetržitě po 24 hodin 
denně,

- přítomnost angiografie a komplementu s nepřetržitým provozem
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v zařízení,
-možnost miniinvazivních zákroků, PTA (perkutánní transluminální 

angioplastiky), endovaskulárních technik, trombolýzy.
• Seznam typu výkonů a jejich počet za rok:

- tepenné rekonstrukce ................................................................. 300.
• Všechny provedené cévní operace musí být hlášeny do cévního registru 

(KSRZIS); AZ musí být zaregistrováno a data poskytovat v elektronické 
podobě. 

• Zařízení musí dále splňovat podmínky stanovené pro Kardiovaskulární 
centrum (KC), Věstník MZ 2009, Částka 5, Červenec 2009. 

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
traumatologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
traumatologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
cévní chirurgie, a to v části „ambulantní a lůžkové zařízení“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru vaskulární intervenční radiologie, a to v části „akreditované zařízení“.

9 ... v jakémkoliv vzdělávacím programu.
10) ... absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské 

ozáření, tzn. nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších 
předpisů.

11) ... v uvedeném vzdělávacím programu.
12) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

radiologie a zobrazovací metody, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí 
a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy 
umělé plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie 
a terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ 
transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky 
a komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL 
ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti 
prevence.

2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a 
závislé. 1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.4 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických 
a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.

1

b) Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany 
do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1

c) Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický 
charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientům pro typické 
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů 
ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ, částka 11,
Listopad 2003).

1

e) Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění 
a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření –
optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních 
pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření ve 
zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti).

1

g) Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s přímou odpovědností.

1

h) Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem 
ozářeným v důsledku radiační nehody. 1

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro 
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační 
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 
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8.1.5 Program kurzu Novinky z chirurgie

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Perianální chirurgie, základní chirurgické nálezy, konzervativní a chirurgická 
léčba perianálních afekcí. 1

b) Poranění břicha, klasifikace poranění, diagnostické a terapeutické algoritmy. 1

c) Výživa chirurgicky nemocných, indikace a provedení enterální a parenterální 
výživy, typy diet, nutriční rekonvalescence chirurgicky nemocných. 1

d) Náhlé příhody břišní, diferenciální diagnostika, diagnostické metody, 
konzervativní a chirurgická léčba, indikace k operaci. 2

e) Poranění hrudníku, diagnostika a terapie. 1

f) Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1

g) Sepse, patofyziologie, imunologie, markery sepse, diagnostické 
a terapeutické postupy. 2

h) Moderní terapie onemocnění žlučníku a žlučových cest, diagnostika, 
intervenční radiologie a endoskopické výkony, indikace k operaci, 
laparoskopie.

2

i) Diagnostika a terapie onemocnění prsu. Chemoterapie, aktinoterapie, 
imunoterapie, operační výkony a indikace, dispenzarizace. 2

j) Kolorektální karcinom, patofysiologie, karcinogeneze obecně, klasifikace, 
diagnostika a operační výkony. 2

k) Zánětlivá onemocnění střevní, patofysiologie, konzervativní a chirurgická 
léčba. 1

l) Operace jater a pankreatu, základní přehled operačních výkonů, indikací 
a možných komplikací. 1

m) Vředová choroba gastroduodena, diagnostika a terapie. 2

n) Základy laparoskopické chirurgie, popis jednotlivých výkonů, výhody, 
komplikace. 1

o) Traumatologie diafyzárních končetinových zlomenin. Rozdělení, základy 
operační léčby. 1

p) Traumatologie ramene a lokte. Klasifikace, léčba, zlomeniny lokte u dětí. 1

q) Traumatologie pánve, kyčelního a kolenního kloubu. Klasifikace, 
diagnostika, indikace operační léčby, zvláštnosti terapie starších pacientů. 1

r) Traumatologie dolního konce bérce a nohy. Klasifikace, problematika 
hlezna, operační léčba. 1

s) Traumatologie zápěstí a ruky. Diagnostika, ošetření poranění šlach, plastiky 
kožních defektů. Transpozice prstů. 1

t) Poranění páteře. Klasifikace, indikace operační léčby, komplikace. 2

u) Poranění hrudníku. Pneumotorax, indikace operační léčby. 1

Celkem 28
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Personální a technické zabezpečení kurzu Novinky z chirurgie
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie, nejméně 10 let praxe v oboru, praxe 
v přednášené problematice minimálně 5 let pro předměty v bodech a – n).

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru traumatologie nebo ortopedie, nejméně 10 let 
praxe v oboru, praxe v přednášené problematice minimálně 5 let pro předměty v bodech o – s).

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru traumatologie nebo ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí, event. neurochirurgie, nejméně 10 let praxe v oboru, praxe ve 
spondylochirurgii minimálně 5 let pro předmět v bodě t).

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie, nejméně 10 let praxe v oboru, 
specializace v thorakochirurgii s praxí minimálně 5 let pro předmět v bodě u). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 
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Vzdělávací program
oboru

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ
1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 2 

2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen ....................................................................2 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců.................................4 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................6 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 7 
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního interního kmene ....................7 
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního pediatrického kmene ...........11 
3.3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci specializovaného výcviku.................................................14 
4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 15 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 16 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 17 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 17 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................18 
7.1 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................21 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 23 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................23 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru infekční lékařství je získání potřebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, diferenciální
diagnostiky, léčby a prevence infekčních chorob, umožňujících samostatnou ambulantní
i lůžkovou práci specialisty v celém rozsahu tohoto oboru.

Příprava pro získání specializované způsobilosti v oboru infekční lékařství zahrnuje 
především získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti etiologie a kliniky 
infekčních chorob dospělých a dětí v lůžkové i ambulantní praxi, a dále základních znalostí 
z oblasti lékařské mikrobiologie, parazitologie, epidemiologie, imunologie, komunální 
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medicíny, tropické a cestovní medicíny, kontroly nozokomiálních nákaz, farmakologie 
(především antiinfekční terapie), vnitřního lékařství, dětského lékařství, neurologie 
a dermatovenerologie.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru infekční lékařství 
je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého 
prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku 
v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle 
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň 
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Stáže v základním interním nebo pediatrickém kmeni mohou být absolvovány 
v libovolném pořadí.

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru infekční lékařství 
je zařazení do oboru, absolvování základního interního nebo pediatrického kmene 
(24 měsíců), specializovaného výcviku (24 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky.
Celková doba specializačního vzdělávání je minimálně 4 roky, z toho

2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen

2.1.1 Základní interní kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) všeobecná povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační 2

chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 2

vnitřní lékařství 1), 4) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění 2

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení Počet měsíců
vnitřní lékařství 1), 4), 5) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění s akreditací I. nebo II. typu 12

infekční lékařství 1), 6), 7), 8) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I., II. 
nebo III. typu 6

2



28� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Infekční lékařství����l����ČÁSTKA 7

MZ ČR Vzdělávací program oboru INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího 
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, 
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel 
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá akreditaci, musí být 
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické 
a věcné vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). 

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

nebo

2.1.2 Základní pediatrický kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Specializační vzdělávání pro absolvování základního pediatrického kmene 
se uskutečňuje pouze na akreditovaném zařízení poskytovatele zdravotních služeb poskytující 
lůžkovou a ambulantní péči pro obor dětské lékařství s odborným zaměřením na problematiku 
dětí a dospívajících.

Část I.
a) všeobecná povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
dětské lékařství 1), 9),10) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací I. typu nebo II. typu

20

z toho

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči na dětském oddělení s akreditací II. typu 10)

3

poskytovatel zdravotních služeb poskytující intenzivní péči o 
děti (intenzivní péče 1. stupně – nižší intenzivní péče a 
intenzivní péče 2. stupně – vyšší intenzivní péče) 11)

2

anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) 1
dětské lékařství 1), 10) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací II. typu – novorozenecká lůžka

3

3
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Je to období, během kterého lékař pracuje na akreditovaném zařízení poskytovatele 
zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou péči v oboru dětské lékařství, poskytuje zdravotní 
péči v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně 
a podílí se na lůžkové péči o všechny věkové skupiny dětí a dospívajících i na práci na 
všeobecné dětské ambulanci.

Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího 
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, 
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel 
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá akreditaci, musí být 
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické 
a věcné vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). 

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců 

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků 
stanovených pro výcvik v rámci základního interního nebo pediatrického kmene (včetně
úspěšného absolvování povinného kurzu Novinky z vnitřního lékařství po základním interním 
kmeni nebo povinného kurzu Základy dětského lékařství po základním pediatrickém kmeni).
Specializovaný výcvik probíhá v akreditovaných zařízeních pro specializační vzdělávání 
v oboru infekční lékařství a dalších oborech.

Část II.
c) povinná praxe – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem

Akreditované zařízení Počet měsíců
infekční lékařství 1), 6), 7), 8) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I., II. 
nebo III. typu 20

z toho

infekční lékařství 1), 7), 8) – poskytovatel zdravotních služeb s
akreditací II. nebo III. typu (z toho min. 1 měsíc na JIP 12)) 3

infekční lékařství 1), 8) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací 
III. typu (vysoce specializované pracoviště – AIDS, vysoce 
nebezpečné nákazy, cestovní medicína)

1
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d) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
lékařská mikrobiologie 1), 13) – včetně činnosti antibiotického střediska 1
dětské lékařství 1), 9), 10) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu (včetně JIP 11)) 3

Praxe je doplněna poskytováním zdravotní péči v době od 16.00 hodin do 7.00 
hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x měsíčně po dobu 2 let.

nebo

e) povinná praxe – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem*
Akreditované zařízení Počet měsíců
infekční lékařství 1), 6), 7), 8) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I., II. 
nebo III. typu 20

z toho

infekční lékařství 1), 7), 8) – poskytovatel zdravotních služeb s
akreditací II. nebo III. typu (z toho min. 1 měsíc na JIP 12)) 3

infekční lékařství 1), 8) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací 
III. typu (vysoce specializované pracoviště – AIDS, vysoce 
nebezpečné nákazy, cestovní medicína)

1

f) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
lékařská mikrobiologie 1), 13) – včetně činnosti antibiotického střediska 1
vnitřní lékařství 1), 4) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči standardní lůžkové interní oddělení s neselektovaným příjmem 
nemocných (včetně  JIP 14))

3

* Lékaři, kteří získali certifikát o absolvování základního pediatrického kmene, si doplní 
teoretické znalosti, praktické znalosti a praktické dovednosti z oboru infekční lékařství v délce 
min. 6 měsíců tak, aby získali kompetence, které jsou uvedeny v bodě 3.1.

Praxe je doplněna poskytováním zdravotní péči v době od 16.00 hodin do 7.00 
hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x měsíčně po dobu 2 let. Lékaři 
po absolvování základního pediatrického kmene mohou vykonávat zdravotní péči 
v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek na infekčních 
pracovištích po doporučení školitele. 

g) doporučená doplňková praxe 
Akreditované zařízení
hygiena a epidemiologie 1), 15)

neurologie 1), 16)

dermatovenerologie 1), 17)

5
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alergologie a klinická imunologie 1), 18)

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část III.
h) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 19) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 19) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 19) 1
kurz Novinky z vnitřního lékařství 20) 5
kurz Základy dětského lékařství 20) 5
kurz Novinky z infekčního lékařství 20) 5

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 10 let, nemusí 
být absolvován znovu a započítá se.

i) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
účast na konferencích či kongresech celostátního charakteru nebo regionálních 
seminářích 1x ročně

další odborné akce pořádané a garantované Společností infekčního lékařství
J.E. Purkyně (dále jen „SIL JEP“) nebo Institutem postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen 
„ČLK“) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými 
zařízeními atd.

v rozsahu min. 
20 hod.

kurz Klinická mikrobiologie u hospitalizovaných pacientů 3 dny
kurz Antibiotická politika a činnost antibiotického střediska 3 dny

6
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního 
interního kmene

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání 
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení 
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; 
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta 
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných 
komplikací; zásady pooperační analgesie).

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky 
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních 
funkcí.

• Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
• Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
• Provoz zařízení oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení 

zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 

základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru; 

zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do 
stabilizované polohy na boku.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 
či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 
základních životních funkcí.

• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu, 
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení 
do stabilizované polohy na boku.
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• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Chirurgie – 2 měsíce praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. 
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým 

výkonům.
• Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence 

při běžných operacích.
• Předoperační příprava nemocných.
• Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
• Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
• Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
• Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých 

tkání, včetně imobilizace.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
• Předoperační a pooperační rehabilitace.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Prevence a základní ošetření dekubitů.
• Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních 

a hrudních.
• Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

Praktické dovednosti

• Vyšetření hlavy, hrudníku, končetin a břicha (včetně per rectum).
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
• Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
• Péče o stomie.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.
• Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 
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podávání infúzních roztoků.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální 

anestezie a šití).
• Asistence při chirurgických operačních výkonech.
• Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního 

poranění.
• Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Vnitřní lékařství – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, 

léčba a prevence.
• Základní vyšetřovací metody.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacientů.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Zavedení nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Vedení zdravotnické dokumentace.
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Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání 
(povinná praxe v oboru kmene)
Vnitřní lékařství – 12 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Průběžné rozšiřování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice, 
léčbě a prevenci vnitřních nemocí se zdůrazněním na: 

- diferenciální diagnostiku a léčbu onemocnění infekční etiologie 
včetně zásad antibiotické politiky,

- specifika onemocnění vyššího věku,
- nejčastější choroby jednotlivých orgánů,
- poruchy vnitřního prostředí,
- polymorbidity a polymedikace,
- integrační a koordinační funkce vnitřního lékařství.

Praktické znalosti

• Rozpoznávání a postupy u nejčastěji se vyskytujících vnitřních chorob, 
zejména u akutních interních příhod. 

• Základní hodnocení RTG hrudníku a EKG, výsledků laboratorních 
vyšetření, indikace, kontraindikace, nežádoucích účinků a dávkování 
nejčastěji používaných léčiv.

Praktické dovednosti

• Komplexní interní vyšetření.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d., včetně podávání infúzních roztoků, 

transfúzí krve a krevních derivátů.
• Zavedení periferního žilního katetru (10x), péče o centrální žilní katetr, 

měření CŽT.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru.
• Výplach žaludku.
• Odsávání sekretu z dýchacích cest.
• Defibrilace.
• Kardiopulmonální resuscitace.
• Punkce hrudníku.
• Punkce ascitu.

Infekční lékařství – 6 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. nebo III. typu 
pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základy infekčního lékařství.
• Základy izolace a protiepidemických opatření u infekčně nemocných.
• Základy diferenciální diagnostiky infekčních nemocí.

Praktické znalosti

• Stanovení diagnostického a léčebného postupu u častých infekčních 
nemocí. 

• Indikace základních laboratorních vyšetření v infektologii a hodnocení 
výsledků základních laboratorních vyšetření.

• Indikace, kontraindikace, znalost nežádoucích účinků a dávkování běžně 
používaných antibiotik, virostatik, antimykotik a antiparazitárních léků.

• Základy hodnocení likvoru, krevního nátěru. 
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Praktické dovednosti

• Komplexní vyšetření.
• Provedení lumbální punkce.
• Provedení odběrů k hemokultivačnímu vyšetření.
• Provedení dalších základních odběrů k diagnostice infekčních nemocí.
• Kardiopulmonální resuscitace.
• Oxygenoterapie.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Provedení vyšetření, indikace pomocných vyšetření, zhodnocení 
laboratorních výsledků, konzultace s jinými specialisty, předkládání 
návrhu na další diagnostický a léčebný postup, podávání informací, 
stanovení způsobu izolace a vedení zdravotnické dokumentace, včetně 
vykazování výkonů v ambulantní či lůžkové části zařízení.

• Příjem a propouštění pacientů.
• Vykonávání samostatné ústavní pohotovostní služby (s možností 

telefonické konzultace).
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku 

tak, jak jsou uvedeny ve vzdělávacím programu a logbooku.
• Mimokonzultační vedení.
• Provedení neodkladné resuscitace. 

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním 
vedením po ukončení základního interního kmene

• Provedení vyšetření a příjem pacientů, vedení zdravotnické dokumentace.
• Předkládání návrhu na další diagnostický a léčebný postup.
• Propouštění pacientů.
• Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek 

minimálně 1x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny 

ve vzdělávacím programu a logbooku. 
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace. 

3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního 
pediatrického kmene 

Teoretické znalosti
 U nozologické jednotky:

definice, etiopatogeneze, klinický obraz a průběh onemocnění, vyšetřovací 
postupy, diferenciální diagnóza, léčba, prognóza.

 U dovedností: 
znalost postupů a vyšetřovacích metod a pomůcek.
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Požadované minimální teoretické znalosti po absolvování povinného pediatrického 
kmene

 Růst a vývoj dítěte v jednotlivých věkových obdobích.
 Psychická onemocnění.
 Sociální problematika v pediatrii.
 Dítě se „zvláštními zdravotními potřebami“.
 Výživa.
 Patofyziologie tělesných tekutin a rehydratační terapie.
 Akutně nemocné dítě.
 Lidská genetika.
 Metabolická onemocnění.
 Plod a novorozenec.
 Zdravotní problémy v adolescenci.
 Imunitní systém a jeho poruchy.
 Alergická onemocnění.
 Revmatologie.
 Infekční onemocnění.
 Onemocnění trávicího traktu.
 Onemocnění respiračního traktu.
 Kardiovaskulární onemocnění.
 Onemocnění krve.
 Maligní a benigní nádory.
 Onemocnění ledvin a vývodných cest močových.
 Urologická onemocnění kojenců a dětí.
 Gynekologické problémy v dětství.
 Endokrinologická onemocnění.
 Neurologická onemocnění u dětí.
 Muskuloskeletální onemocnění.
 Onemocnění očí.
 Onemocnění uší.
 Kožní choroby.
 Onemocnění kostí a kloubů.
 Rizika životního prostředí.
 Laboratorní vyšetření-indikace, interpretace.
 Klinická farmakoterapie v dětském lékařství.
 Prevence v dětském věku.
 Zobrazovací metody v dětském lékařství.

12
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Praktické dovednosti
Výkony Počet
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, odběr krve 30
Zavedení infúze 20
Plánování a rozpis infúzní léčby 20
Transfúze krve 3
Cévkování 10
Odběr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření 10
Zavedení žaludeční sondy: 10

z toho
u kojence 5
dítěte staršího než 1 rok 5

Lumbální punkce 5
Výplach žaludku 5
Postupy při neodkladné resuscitaci – praktický nácvik, záznam o absolvování 10
Otoskopie 10
Vyšetření per rectum 5
Účast na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a 
v sobotu a neděli a ve svátek (minimálně) 50

Ošetření a vyšetření novorozence 20
Popis RTG snímků nemocného dítěte 20
Aspirace kostní dřeně – znalost postupu a potřebných pomůcek
Vedení zdravotnické dokumentace v primární péči i jiných zdravotnických zařízeních

Výkony je požadováno provést pod odborným dohledem školitele.
Ovládání uvedených dovedností a počet účastí na poskytování zdravotní péče v době 

od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek jsou zaznamenávány 
v logbooku.

Školitel lékaře v přípravě pro absolvování základního pediatrického kmene bude 
pravidelně kontrolovat logbook včetně možné kontroly uváděných dovedností a postupů 
(např. při neodkladné resuscitaci).

Kompetence z dětského lékařství po absolvování kmene
Absolvent základního kmene z oboru dětské lékařství může po úspěšném získání 

certifikátu vykonávat pod konzultačním vedením lékaře se specializovanou způsobilostí
tyto činnosti a výkony.
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Činnosti
Provádět základní diagnostické a léčebné výkony na dětských lůžkových odděleních poskytovatelů 
zdravotních služeb.
Provádět základní diagnostické a léčebné výkony na ambulancích dětských oddělení poskytovatelů 
zdravotních služeb.
Vykonávat poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli 
a ve svátek na dětských lůžkových odděleních poskytovatelů zdravotních služeb.
Provádět základní diagnostické a léčebné výkony na dětských lůžkových a ambulantních odděleních 
dle níže uvedeného seznamu.
Výkony
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, odběr krve
Zavedení infúze
Plánování a rozpis infuzní léčby
Transfúze krve
Cévkování
Odběr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření
Zavedení žaludeční sondy
Lumbální punkce
Výplach žaludku
Vyšetření per rectum
Kardiopulmonální resuscitace
Ošetření a vyšetření novorozence

3.3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností absolvovaných na konci specializovaného výcviku

Teoretické znalosti
 Celý rozsah znalostí v oboru infekčního lékařství a epidemiologie infekčních 

nemocí včetně posledních poznatků v tomto oboru (z domácí a zahraniční 
literatury), včetně znalosti nových klinických jednotek a syndromů z oblasti 
infekčního lékařství.

 Ambulantní infektologie, principy dispenzární péče.
 Principy diagnostických postupů v infekčním lékařství, základních postupů v 

alergologii a klinické imunologii, lékařské mikrobiologii a klinické biochemii a
jejich interpretace v celém rozsahu (kultivace, sérologie, mikroskopie a další).

 Patofyziologie zánětu a imunitní odpovědi na infekci.
 Patofyziologie kardiovaskulárního, respiračního, ledvinného a jaterního selhání, 

metabolického kómatu u infekčních nemocí.
 Sepse a septický šok, poruchy hemokoagulace.
 Intenzivní a resuscitační péče u infekčně nemocných.
 Infekce u imunokompromitovaných pacientů, problematika HIV/AIDS.
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 Problematika infekčních hepatitid, neuroinfekcí a dalších orgánově definovaných 
infekcí.

 Nutriční podpora infekčně nemocných, infúzní léčba, rehydratace.
 Diferenciální diagnostika febrilních stavů, uzlinového syndromu, hepatálních lézí, 

exantémů, akutních neurologických stavů včetně diferenciální diagnostiky poruch 
vědomí.

 Nozokomiální nákazy.
 Bioterorismus a zvlášť nebezpečné nákazy.
 Antiinfekční terapie.
 Aktivní a pasivní imunizace, očkování.
 Infekční problematika cestovní a tropické medicíny.

Praktické dovednosti
 Lumbální punkce a základní vyšetření likvoru.
 Kanylace žíly dospělých a dětí.
 Odběr hemokultury.
 Odběr biologického materiálu.
 Další – viz logbook.

4 Všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 musí znát standardní dokumentaci používanou v oboru infekční lékařství -
chorobopis a denní dekurs, list o prohlídce mrtvého, návrh lázeňského léčení, 
hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, hlášení o pracovním 
úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, náležitosti lékařské zprávy, 
dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými i 
spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví, 

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce, 
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 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 
dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání 

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném 
zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem
 záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti 

v šestiměsíčních intervalech, záznamy o provedených činnostech, výkonech 
v logbooku. Celkové zhodnocení na konci základního kmene a na konci 
vlastního specializovaného výcviku a jeho záznam v logbooku. 
Školitel/garant dohlíží nad celým průběhem specializační přípravy a sleduje 
znalosti a praktické dovednosti školence specializačního vzdělávání.

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního nebo 
pediatrického kmene vzdělávacího programu

 absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene 
potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na 
akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném 
vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců,

 předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku, 
 absolvování povinného kurzu Novinky z vnitřního lékařství po základním 

interním kmeni (pouze v případě absolvování základního interního kmene)
nebo kurzu Základy dětského lékařství po základním pediatrickém kmeni
včetně úspěšného absolvování rozboru kazuistiky z vlastního 
akreditovaného zařízení (pouze v případě absolvování základního 
pediatrického kmene).

c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 

způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
 absolvování povinných školicích akcí, 
 vypracování písemné práce z problematiky infekčního lékařství na téma 

zadané školitelem, která m.j. dokumentuje i znalosti základních metod 
klinického výzkumu,

 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 
Část III.).

 aktivní vystoupení (přednáška) na kongresu, konferenci nebo regionálním 
semináři.

d) Vlastní atestační zkouška
 praktická část – vyšetření pacienta, stanovení diagnózy, diferenciální 

diagnózy a návrh léčby,
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 teoretická část – 3 odborné otázky, 1 otázka se vztahuje k obhajobě písemné 
práce.

6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Absolvent vzdělávacího programu v oboru infekční lékařství získává specializovanou 
způsobilost v oboru infekční lékařství, která jej opravňuje k samostatnému výkonu povolání 
v rámci poskytování zdravotních služeb v ambulantní nebo v lůžkové formě a provádět
činnost výchovně pedagogickou a vědecko-výzkumnou.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn poskytovat 
zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). Akreditované 
zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování vzdělávacího programu. 
K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti na poskytování 
zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli 
a ve svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.

17



ČÁSTKA 7����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Infekční lékařství 43
MZ ČR Vzdělávací program oboru INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru infekční lékařství a min. 5 let 
praxe v oboru infekční lékařství od získání specializované způsobilosti a s 
minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Stavební vybavení umožňující izolaci nejméně čtyř odlišných nákaz, 

adekvátní systém mytí infekčního nádobí a zpracování odpadu, filtry.
• Spolupráce s pracovištěm lékařské mikrobiologie, klinické imunologie, 

antibiotickým střediskem, pracovištěm anesteziologie a intenzivní medicíny.
• Spolupráce s protiepidemickým odborem kraje. 

Spektrum 
požadovaných 

výkonů, 
činností

• Poskytování péče v základním spektru infekčních nemocí, péče o děti i 
dospělé, doložené smluvním vztahem se zdravotní pojišťovnou. 

• Zařízení předkládá:
- seznam prováděných vyšetření, 
- počet hospitalizovaných a ambulantně ošetřených pacientů, 
- věková struktura pacientů (kojenci, batolata, dospělí, senioři), 
-přehled diagnóz hospitalizovaných a ambulantně ošetřovaných 

pacientů.
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7.1.2 Akreditované zařízení II. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru infekční lékařství a min. 5 let 
praxe v oboru infekční lékařství od získání specializované způsobilosti a s 
minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Seznam lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékařství 

na následujících pracovištích:
- jednotka intenzivní péče – s min. úvazkem 0,5,
- ambulance – s min. úvazkem 0,5.

• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Stavební vybavení umožňující izolaci nejméně šesti odlišných nákaz, 

adekvátní systém mytí infekčního nádobí a zpracování odpadu, filtry.
• Spolupráce se zařízením lékařské mikrobiologie, klinické imunologie, 

antibiotickým střediskem, pracovištěm anesteziologie a intenzivní medicíny.
• Spolupráce s protiepidemickým odborem kraje. 

Spektrum 
požadovaných 

výkonů, 
činností

• Poskytování péče v širokém spektru infekčních nemocí, péče o děti i dospělé, 
doložené smluvním vztahem se zdravotní pojišťovnou včetně intenzivní péče.

• Zařízení předkládá:
- seznam prováděných vyšetření, 
- počet hospitalizovaných a ambulantně ošetřených pacientů, 
- věková struktura pacientů (kojenci, batolata, dospělí, senioři), 
-přehled diagnóz hospitalizovaných a ambulantně ošetřovaných 

pacientů.
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7.1.3 Akreditované zařízení III. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru infekční lékařství a min. 5 let 
praxe v oboru infekční lékařství od získání specializované způsobilosti a s 
minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Seznam lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékařství na 

následujících pracovištích:
- jednotka intenzivní péče – s min. úvazkem 0,5,
- ambulance – s min. úvazkem 0,5.

• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Stavební vybavení, umožňující izolaci nejméně osmi odlišných nákaz, 

adekvátní systém mytí infekčního nádobí a zpracování odpadu, filtry, čistička 
odpadních vod, izolační možnosti na úrovni BSL 2-4.

• Spolupráce se zařízením lékařské mikrobiologie, klinické imunologie, 
antibiotickým střediskem, zařízením anesteziologie a intenzívní medicíny.

• Spolupráce s protiepidemickým odborem kraje. 

Spektrum 
požadovaných

výkonů, 
činností

• Poskytování péče v celém spektru infekčních nemocí, péče o děti i dospělé, 
doložené smluvním vztahem se zdravotní pojišťovnou včetně intenzívní péče, 
péče o pacienty s nákazou HIV, péče o pacienty s vysoce nebezpečnou 
nákazou (úrovně BSL 2-4).

• Zařízení předkládá:
- seznam prováděných vyšetření, 
- počet hospitalizovaných a ambulantně ošetřených pacientů, 
- věková struktura pacientů (kojenci, batolata, dospělí, senioři), 
-přehled diagnóz hospitalizovaných a ambulantně ošetřovaných 

pacientů.
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7.1 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
infekční lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
infekční lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
infekční lékařství, a to v části „akreditované zařízení III. typu“.

9) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

10) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

11) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat obsah poskytované péče v rámci ošetřovacího 
dne „OD“ stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů“, a to pro 
kapitolu „5. OD 00003“ a pro kapitolu „7.1.3. OD intenzivní péče nižšího stupně 00068“ a pro 
kapitolu „7.1.2. OD intenzivní péče vyššího stupně 00065“ a dále musí splňovat minimální 
personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

12) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat obsah poskytované péče v rámci ošetřovacího 
dne „OD“ stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a to pro 
kapitolu „7.1.3. OD intenzivní péče vyššího stupně 00055, 00065 a 00075“ a pro kapitolu 
„7.1.4. OD intenzivní péče nižšího stupně 00057, 00058, 00068 a 00078“ a dále musí splňovat 
minimální personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

13) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
lékařská mikrobiologie, a to v části „akreditované zařízení pro komplexní přípravu v oboru 
lékařská mikrobiologie včetně činnosti antibiotického střediska“.

14) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat obsah poskytované péče v rámci ošetřovacího 
dne „OD“ stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává 
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a to pro 
kapitolu „7.1.2. OD intenzivní péče vyššího stupně 00055 (TISS 20-29 body) “ a pro kapitolu 
„7.1.3. OD intenzivní péče nižšího stupně 00057 (TISS 15-19 body), 00058 (TISS 9-14 body) “ 
a dále musí splňovat minimální personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

15) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
hygiena a epidemiologie, a to v části „akreditované zařízení“.

16) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
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neurologie, a to v části „akreditované zařízení“.
17) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

dermatovenerologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
18) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

alergologie a klinická imunologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
19) ...v jakémkoliv vzdělávacím programu.
20) ...v uvedeném vzdělávacím programu.
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a 
utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umělé 
plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a 
terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem 
/transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a 
komunikace
Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických 
podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL 
a závislé. 1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.4 Program kurzu Novinky z vnitřního lékařství

Předmět Minimální 
počet hodin

Novinky v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních chorob, zejména: akutní 
koronární syndromy, arteriální hypertenze, plicní embolie, ischemická choroba 
dolních končetin, prevence kardiovaskulárních chorob.

6

Aktuální pohledy na neodkladnou resuscitaci. Požadavky anesteziologa na 
předoperační vyšetření. 3

Novinky v diagnostice a léčbě gastrointestinálních chorob, zejména: vředová 
choroba žaludku a duodena, krvácení do trávicí trubice, karcinom tračníku, 
idiopatické střevní záněty, choroby pankreatu, infekční hepatitidy, jaterní 
cirhóza.

4

Aktuální pohledy na diagnostiku a léčbu chirurgických náhlých příhod břišních, 
hrudních a cévních (pro internisty). 2

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu nejběžnějších plicních chorob, zejména: 
karcinom plic, bronchiální astma a obstrukční plicní nemoc, chronická respirační 
insuficience, tuberkulóza.

3

Choroby krevní: přehled s důrazem na novinky v oboru, zejména: anémie, krevní 
transfúze a krevní deriváty, poruchy koagulace, hematoonkologické malignity. 3

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu nejběžnějších nefrologických chorob. 2

Aktuální problémy v endokrinologii, se vztahem k chorobám sledovaným 
internistou. 2

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu diabetu (pro internisty). 2
Aktuality v přístupu k revmatologickým chorobám (pro internisty). 2

Aktuální problémy v diagnostice a léčbě geriatrických pacientů a jejich řešení. 2

Aktuality v neurologii, zejména přístup k cévním mozkovým příhodám. 2
Novinky v racionalizaci preskripce a nežádoucích účincích léků. 1
Pracovní lékařství a toxikologie: aktuální přehled pro internisty. 1
Celkem 35

Personální a technické zabezpečení kurzu Novinky z vnitřního lékařství
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, nebo specializovanou 
způsobilostí ve vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace. 

Technické zabezpečení
• Učebna/posluchárna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.  
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8.1.5 Program kurzu Základy dětského lékařství 

Předmět Minimální 
počet hodin

Nemocniční pediatrie. 10
Sociální pediatrie a korespondující obory. 4
Praktické lékařství pro děti a dorost. 2
Dorostové lékařství. 4
Intenzivní péče v dětském lékařství. 6
Neonatologie. 6
Ověření znalostí prezentací kazuistiky z mateřského pracoviště (formát Power 
Point).
Celkem 32

Personální a technické zabezpečení kurzu Základy dětského lékařství
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru dětské 
lékařství, dalších pediatrických specializacích a intenzivní medicíně.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
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8.1.6 Program kurzu Novinky v infekčním lékařství 

Předmět Minimální 
počet hodin

HIV/AIDS, infekce u imunokompromitovaných pacientů. 5
Antiinfekční léčivé přípravky, zásady správné antibiotické praxe. 5
Importované nákazy, parazitární infekce, cestovní medicína. 4
Akutní život-ohrožující stavy v infektologii. 4
Diagnostika infekčních nemocí a interpretace laboratorních nálezů. 4
Neuroinfekce a další orgánově definované infekce. 4
Nozokomiální nákazy, problémy rezistence, izolační režimy. 3
Vysoce nebezpečné nákazy, režimy BSL 1-4, bioterorismus. 2
Prevence a profylaxe, vakcinace pasivní a aktivní, komplikace. 2
Novinky v infekčním lékařství. 2
Infekční hematologie. 2
Vertikálně přenosné infekce a jejich profylaxe a prevence. 2
Celkem 39

Personální a technické zabezpečení kurzu Novinky v infekčním lékařství
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékařství, případně se specializovanou 
způsobilostí ve vyučované problematice.

Technické zabezpečení
• Seminární místnost vybavená audiovizuální technikou.
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8.1.7 Program kurzu Klinická mikrobiologie u hospitalizovaných pacientů

Předmět Minimální 
počet hodin

Náplň činnosti klinického mikrobiologa v nemocnici

2

Klinicky relevantní laboratorní diagnostika napříč dílčími disciplínami 
mikrobiologie podle klinických jednotek (problémová, syndromologická 
orientace), diferenciálně diagnostické postupy, konzultační činnost, racionální 
komunikace s klinickými pracovišti, týmová spolupráce, podíl na terapii, 
prevenci a kontrole infekcí, zejména nozokomiálních, organizace a komplexní 
náplň činnosti klinicko-mikrobiologického pracoviště v nemocnici.
Infekce krevního řečiště

3

Klinická charakteristika infekcí komunitního i nozokomiálního původu 
(vč. infekčních endokarditid, endarteritid, septických tromboflebitid 
a katetrových infekcí), patogeneze, septické stavy, diferenciální diagnostika 
a komplexní laboratorní průkaz mikrobiálních původců, identifikace primárního 
zdroje infekce, sdělování kritických výsledků, konzultační a konsiliární činnost, 
doporučení racionální léčby a klinický management, přehled preventivních 
opatření, dokumentace přístupů výukovými kazuistikami.
Infekce gastrointestinálního ústrojí

1

Charakteristika infekčních gastroenteritid a kolitid se speciálním zaměřením 
na onemocnění vyvolaná Clostridium difficile, infekce žlučových cest včetně 
nozokomiálních (komplikace invazivních intervencí, cholangoitidy a jejich 
komplikace), diferenciální diagnostika a laboratorní průkaz etiologických agens 
nozokomiálních průjmových onemocnění včetně virových, přístupy k terapii, 
prevenci a kontrole, dokumentace přístupů výukovými kazuistikami.
Respirační infekce komunitního původu

1
Charakteristika hlavních klinických jednotek se zaměřením na těžkou komunitní 
pneumonii včetně legionelové, komplexní diferenciálně diagnostický laboratorní 
průkaz možných původců, interpretace nálezů včetně doporučení optimální 
terapie, přehled preventivních opatření, dokumentace přístupů výukovými 
kazuistikami.
Respirační infekce nozokomiálního původu

2

Charakteristika hlavních klinických jednotek se zaměřením na nozokomiální 
pneumonii, sinusitidu a tracheobronchitidu, zejména u ventilovaných 
nemocných na JIP (časné a pozdní formy pneumonie, nozokomiální legionelóza, 
atd.), komplexní diferenciálně diagnostické přístupy k laboratornímu průkazu 
původců, interpretace nálezů včetně doporučení optimální terapie, přehled 
preventivních opatření, dokumentace přístupů výukovými kazuistikami.
Infekce centrálního nervového systému komunitního původu

1
Meningitidy, meningoencefalitidy a jiné komunitní infekce CNS (abscesy, 
empyémy), diferenciální diagnostika, komplexní laboratorní průkaz možných 
původců, interpretace výsledků, sdělování kritických výsledků, léčba 
a prevence, hlavní zásady klinického managementu, dokumentace přístupů 
výukovými kazuistikami.
Infekce centrálního nervového systému nozokomiálního původu 1
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Infekce spojené s invazivními vstupy do CNS, případně chirurgickými 
intervencemi (ventrikulitidy, meningitidy, abscesy a empyémy), specifická 
diagnostika a laboratorní průkaz původců, sdělování kritických výsledků, léčba 
a prevence, dokumentace přístupů výukovými kazuistikami.
Infekce močového ústrojí

1

Diagnostické, interpretační a terapeutické přístupy k závažným komunitním 
uroinfekcím (pyelonefritidy), uroinfekce nozokomiálního původu včetně 
urosepsí, spojené z invazivními vstupy do močových cest, případně 
chirurgickými výkony (zejména problematika katetrizovaných pacientů na JIP a 
urologických pracovištích), klinicky relevantní mikrobiologická diagnostika 
uvedených stavů, diferenciálně diagnostické algoritmy, kritéria pro interpretaci 
výsledků vyšetření, hlavní zásady klinického managementu, dokumentace 
přístupů výukovými kazuistikami.
Nitrobřišní infekce

1
Komunitně i nozokomiálně vzniklé infekce v dutině břišní (zejména 
peritonitidy), nitrobřišní abscesy a empyémy včetně postižení 
parenchymatozních orgánů (játra, slezina, pankreas, atp.), přístupy ke klinicky 
relevantní mikrobiologické diagnostice, antibiotická léčba, hlavní zásady 
klinického managementu, dokumentace přístupů výukovými kazuistikami.
Infekce kostí a kloubů

1
Zejména artritidy, osteomyelitidy a spondylodiscitidy komunitního 
i nozokomiálního původu, etiopatogeneze, komplexní přístupy k diferenciální 
diagnostice a laboratornímu průkazu původce, přístupy k léčbě a prevenci, 
hlavní zásady klinického managementu, dokumentace přístupů výukovými 
kasuistikami.
Infekce kůže a měkkých tkání

1

Závažné, život ohrožující infekce měkkých tkání (nekrotizující infekce měkkých 
tkání, synergické gangrény, Fournierova gangréna, nekrotizující fasciitidy, 
klostridiová myonekrosa, infekce spojené s produkcí bakteriálních toxinů – STS 
a jiné), urgentní mikrobiologická diagnostika, interpretace nálezů, antibiotická 
léčba, hlavní zásady klinického managementu, dokumentace přístupů 
výukovými kasuistikami.
Infekce v místě chirurgického výkonu

1

Představení klinického spektra nejvýznamnějších infekcí v místě chirurgického 
výkonu s přehledem mikrobiální etiologie (zejména infekcí orgánů a tělesných 
prostor) podle hlavních chirurgických disciplín (břišní a hrudní chirurgie, 
gynekologie, ortopedie, kardiovaskulární chirurgie, neurochirurgie), 
mikrobiologická diagnostika, přístupy k terapii včetně antibiotické, hlavní 
zásady klinického managentu, epidemiologické aspekty (rizikové faktory, 
surveillance, kontrola a prevence včetně antibiotické profylaxe), dokumentace 
přístupů výukovými kazuistikami.
Infekce spojené s implantací cizorodého materiálu

1
Patogenetické aspekty (biofilm a jeho klinický význam), přehled a 
charakteristika hlavních jednotek zejména infekcí kloubních náhrad, umělých 
chlopní, cévních protéz, kardiostimulačních systémů, infekcí spojených 
s hemodialýzou a peritoneální dialýzou, implantátů a likvorových zkratů CNS, 
atp. laboratorní diagnostika vč. interpretace výsledků vyšetření, klinický 
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management, léčba a prevence, dokumentace přístupů výukovými kazuistikami.
Infekce u imunokompromitovaných pacientů

2
Charakteristika, komplexní laboratorní diagnostika, hlavní zásady klinického 
managementu, léčba a prevence infekcí u neutropenických, transplantovaných 
a onkologických nemocných, interpretace nálezů podmíněných patogenů 
v klinických vzorcích, dokumentace přístupů výukovými kazuistikami.
Antibiotická politika v nemocnici a činnost antibiotického střediska

1

Indikace a klinická interpretace vyšetření citlivosti k antibiotikům, zásady 
správného používání antibiotik v nemocnici, surveillance antibiotické rezistence 
(interpretace a využití výsledků), antibiotický program nemocnice (organizace a 
funkce), nástroje (lokální doporučené postupy pro diagnostiku, léčbu a profylaxi 
infekcí, antibiotický list nemocnice, kontrola spotřeby antibiotik), metody 
ovlivňování kvality používání antibiotik (indikátory kvality a jejich aplikace, 
určení priorit a aplikace intervenčních metod, audit, hodnocení compliance 
s doporučenými postupy, hodnocení kvality doporučení konzultantů 
antibiotického střediska).
Prevence a kontrola nozokomiálních infekcí

1

Přehled a charakteristika moderních metod nemocniční epidemiologie, kontrola 
nozokomiálních infekcí založená na surveillance a orientovaná na riziko, 
prevence a kontrola hlavních skupin nozokomiálních infekcí (infekce krevního 
řečiště, infekce v místě chirurgického výkonu, respirační a močové infekce), 
identifikace a vyšetřování epidemických epizod, organizace a funkce 
nemocničního programu prevence a kontroly infekcí ve vztahu ke kvalitě péče 
(tým pro kontrolu infekcí a jeho funkce), spolupráce s antibiotickým programem 
nemocnice (prevence a kontrola výskytu multirezistentních mikroorganismů), 
mezioborová spolupráce a úloha klinického mikrobiologa.
Celkem 21

Personální a technické zabezpečení kurzu Klinická mikrobiologie u hospitalizovaných 
pacientů
Personální zabezpečení

• Lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví VŠ se specializovanou způsobilostí v oboru 
lékařská mikrobiologie a praxí nejméně 5 let v oboru lékařská mikrobiologie, případně se 
specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně 10 let praxe 
v oboru specializace. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.8 Program kurzu Antibiotická politika a činnost antibiotického střediska

Předmět Minimální 
počet hodin

Přehled hlavních skupin antibiotik a jejich indikační priority dle Konsensu 
ČLS JEP. 4

Přehled antimykotik a jejich indikační priority.
Přehled antivirotik a jejich indikační priority.
Přehled antituberkulotik a strategie léčby tuberkulózy.
Přehled antiparazitik a strategie léčby nejvýznamnějších parazitárních infekcí.

4

Přístupy k úvodní antibiotické léčbě komunitních infekcí – principy a využití 
doporučených postupů. 1

Přístupy k úvodní antibiotické léčbě nozokomiálních infekcí – principy a využití 
doporučených postupů. 1

Mikrobiologické podklady pro cílenou antibiotickou léčbu. 1
Cílená antibiotická léčba – indikační priority u infekcí vyvolaných specifickými 
původci. 2

Přístupy k antibiotické léčbě u specifických skupin nemocných – kriticky 
nemocní v intenzivní péči, imunokompromitovaní nemocní (transplantace, 
onkologie a hematoonkologie), neonatologie.

1

Přístupy k profylaktickému používání antibiotik, profylaxe v chirurgických 
oborech, indikace pro preventivní podávání antibiotik. 1

Konzultační činnost antibiotického střediska – zaměření a cíle, organizace, 
vedení dokumentace konzultací. 1

Surveillance antibiotické rezistence v komunitě a v nemocnici na lokální, 
národní i mezinárodní úrovni – metody, analýza výstupů, jejich hodnocení, 
interpretace a využití v praxi.

1

Surveillance spotřeby antibiotik v komunitě a v nemocnici na lokání, národní 
i mezinárodní úrovni – metody, analýza výstupů, jejich hodnocení, interpretace 
a využití v praxi.
Zásady antibiotické politiky v komunitě a v nemocnici – kritéria pro odbornou 
kategorizaci antibiotik, antibiotický list, farmakoekonomické aspekty 
antibiotické politiky.

1

Indikátory kvality používání antibiotik a jejich využití v praxi, hodnocení 
compliance s doporučenými postupy.
Intervenční aktivity ve prospěch zlepšování kvality používání antibiotik 
v primární, ambulantní a nemocniční péči, preskripční audit a jeho využití 
v praxi.
Organizace činnosti antibiotického střediska, mezioborová spolupráce.
Uvážlivé používání antibiotik a kontrola antibiotické rezistence na národní 
a mezinárodní úrovni – mezisektorový koordinační mechanismus, Národní 
antibiotický program, aktivity ECDC a mezinárodní spolupráce.

2

Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Antibiotická politika a činnost 
antibiotického střediska
Personální zabezpečení

• Lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví VŠ se specializovanou způsobilostí v oboru 
lékařská mikrobiologie a praxí nejméně 5 let v oboru lékařská mikrobiologie, případně se
specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru lékařská mikrobiologie a nejméně 10 let praxe 
v oboru specializace. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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Vzdělávací program
oboru

NEFROLOGIE
1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 2 

2.1 Základní interní kmen – v délce minimálně 24 měsíců .............................................2 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců.................................3 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................4 
2.4 Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce minimálně  24 měsíců ................5 
2.5 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................6 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 6 
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního interního kmene ....................6 
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci specializovaného výcviku.................................................10 
4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 13 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 13 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 14 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 15 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................15 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................17 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 18 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................18 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru nefrologie je dosažení úplné kvalifikace 
v oboru nefrologie, tj. získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností 
v oblasti prevence, diagnostiky a léčby umožňující samostatnou činnost u poskytovatele 
zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v oboru nefrologie.

1
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2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru nefrologie je získání 
odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního 
studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném 
magisterském studijním programu všeobecné lékařství.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle 
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň 
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. 

Stáže v základním interním kmeni mohou být absolvovány v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru nefrologie je zařazení do 

oboru, absolvování základního interního kmene (24 měsíců), specializovaného výcviku 
(36 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba specializačního vzdělávání 
je minimálně 5 let, z toho

2.1 Základní interní kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) všeobecná povinná praxe

Akreditované zařízení Počet měsíců
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační 2

chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 2

vnitřní lékařství 1), 4) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění 2

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení Počet měsíců
vnitřní lékařství 1), 4), 5) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění s akreditací I. nebo II. typu 12

nefrologie 1), 6), 7) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní 
a/nebo lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu 6

2
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Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních 
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího 
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, 
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel 
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být 
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). 

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců 

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků 
stanovených pro výcvik v rámci základního interního kmene (včetně absolvování povinného 
kurzu Novinky z vnitřního lékařství po základním interním kmeni). Specializovaný výcvik 
probíhá v akreditovaných zařízeních pro specializační vzdělávání v oboru nefrologie a dalších 
oborech.

Část II.
c) povinná praxe

Akreditované zařízení Počet měsíců
nefrologie 1), 6), 7) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní 
a/nebo lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu 30

z toho
odborná ambulance 8) 6
dialyzační středisko 8) 6

3
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Část III.
d) povinná doplňková praxe

Akreditované zařízení Počet měsíců
nefrologie 1), 7) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a
lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu 6

z toho

zařízení zaměřené na renální biopsie (zařízení musí provést více 
než 100 biopsií ročně) a sonografii 7) 1

zařízení zaměřené na transplantační problematiku (zařízení musí 
provést více než 100 transplantací ročně) 7) 2

poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a
lůžkovou zdravotní péči v oboru nefrologie s akreditací 
II. typu 1), 7) – jiné akreditované zařízení dle výběru školence *

3

*Povinná doplňková praxe musí být absolvována vcelku, praxi lze max. rozdělit na 
2 stejné celky. Praxe může být absolvována i během vlastního specializovaného výcviku 
v délce 36 měsíců. V žádosti o udělení akreditace je vždy doložena smluvní spolupráce.

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část IV.
e) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 9) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 9) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 9) 1
kurz Radiační ochrana 10) 1
kurz Novinky z vnitřního lékařství 11) 5
kurz Dialyzační (2 kurzy v délce po 2 dnech) 11) 2x2
kurz Nefrologický (2 kurzy v délce po 2 dnech) 11) 2x2
kurz Transplantační (2 kurzy v délce po 1 dnu) 11) 2x1
test předatestační v Nefrologii 11) 1

f) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
doporučené jsou kurzy v nefrologii pořádané Českou nefrologickou společností 
(dále jen „ČNS“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo 
Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo 
lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo Spolky lékařů, kongresy ČNS 
a postgraduálním programem, sjezdy mezinárodní (ERA/EDTA, ISN, ASN ap.)
nebo akreditovanými zařízeními, aj.

v rozsahu min. 
20 hod.

4
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Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší 
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

2.4 Vlastní specializovaný výcvik zkrácený – v délce minimálně 
24 měsíců

Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství nebo se specializací
II. stupně v oboru interní lékařství si doplní odbornou praxi (včetně výkonů) podle 
vzdělávacího programu v oboru nefrologie v následujícím rozsahu.

g) povinná praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
nefrologie 1), 6) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a/nebo 
lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu 18

z toho
odborná ambulance 8) 6
dialyzační středisko 8) 6

h) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
nefrologie 1), 7) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a
lůžkovou zdravotní péči s akreditací II. typu 6

z toho

zařízení zaměřené na renální biopsie (zařízení musí provést více 
než 100 biopsií ročně) a sonografii 7) 1

zařízení zaměřené na transplantační problematiku (zařízení musí 
provést více než 100 transplantací ročně) 7) 2

poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a
lůžkovou zdravotní péči v oboru nefrologie s akreditací II. typu 
1), 7) – jiné akreditované zařízení dle výběru školence *

3

*Povinná doplňková praxe musí být absolvována vcelku, praxi lze max. rozdělit na 
2 stejné celky. Praxe může být absolvována i během vlastního specializovaného výcviku 
v délce 24 měsíců. V žádosti o udělení akreditace je vždy doložena smluvní spolupráce.

5
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2.5 Teoretická část vzdělávacího programu

i) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 9) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 9) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 9) 1
kurz Radiační ochrana 10) 1
kurz Dialyzační (2 kurzy v délce po 2 dnech) 11) 2x2
kurz Nefrologický (2 kurzy v délce po 2 dnech) 11) 2×2
kurz Transplantační (2 kurzy v délce po 1 dnu) 11) 2×1
test předatestační v Nefrologii 11) 1

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší 
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního
interního kmene

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání 
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie;
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta 
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných 
komplikací; zásady pooperační analgesie).

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky 

6
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a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních 
funkcí.

• Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
• Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení 

zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 

základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru; 

zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do 
stabilizované polohy na boku.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 
či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 
základních životních funkcí.

• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu, 
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení
do stabilizované polohy na boku.

• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Chirurgie – 2 měsíce praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. 
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým 

výkonům.
• Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence 

při běžných operacích.
• Předoperační příprava nemocných.
• Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
• Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
• Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
• Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých 

tkání, včetně imobilizace.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.

7
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• Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
• Předoperační a pooperační rehabilitace.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Prevence a základní ošetření dekubitů.
• Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních 

a hrudních.
• Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

Praktické dovednosti

• Vyšetření hlavy, hrudníku, končetin a břicha (včetně per rectum).
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
• Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
• Péče o stomie.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.
• Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální 

anestezie a šití).
• Asistence při chirurgických operačních výkonech.
• Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního 

poranění.
• Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Vnitřní lékařství – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, 

léčba a prevence.
• Základní vyšetřovací metody.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

8
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potransfúzních komplikací.
• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacientů.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Zavedení nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání 
v rámci základního interního kmene (povinná praxe v oboru kmene)
Vnitřní lékařství – 12 měsíců praxe na akreditovaném zařízení poskytovatele
zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v celém spektru interních 
onemocnění s akreditací I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Průběžné rozšiřování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice, 
léčbě a prevenci vnitřních nemocí se zdůrazněním:

- na diferenciální diagnostiku a léčbu onemocnění infekční 
etiologie včetně zásad antibiotické politiky,

- specifik onemocnění vyššího věku,
- nejčastějších chorob jednotlivých orgánů,
- poruch vnitřního prostředí,
- polymorbidity a polymedikace,
- integrační a koordinační funkce vnitřního lékařství.

Praktické znalosti

• Rozpoznávání a postupy u nejčastěji se vyskytujících vnitřních chorob, 
zejména u akutních interních příhod. 

• Základní hodnocení RTG hrudníku a EKG, výsledků laboratorních 
vyšetření, indikace, kontraindikace, nežádoucích účinků a dávkování 
nejčastěji používaných léčiv.  

Praktické dovednosti

• Komplexní interní vyšetření.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d., včetně podávání infúzních roztoků, 

transfúzí krve a krevních derivátů.
• Zavedení periferního žilního katetru (10x), péče o centrální žilní katetr, 

měření CŽT.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru.
• Výplach žaludku.
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• Odsávání sekretu z dýchacích cest.
• Defibrilace.
• Kardiopulmonální resuscitace.
• Punkce hrudníku.
• Punkce ascitu.

Nefrologie – 6 měsíců praxe na akreditovaném zařízení poskytovatele zdravotních 
služeb poskytující ambulantní a/nebo lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. 
typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti • Znalosti anatomie, histologie, fyziologie a patofyziologie, biochemie a 
farmakologie ve vztahu k funkci ledvin.

Praktické dovednosti

• Provedení základního nefrologického vyšetření.
• Základní diferenciální diagnostika nejčastějších onemocnění ledvin 

včetně indikace renální biopsie a léčebných postupů.
• Indikace dialyzační léčby a základní praktické znalosti v jejím 

provádění. Indikace a kontraindikace k transplantaci ledviny a 
organizace transplantací v ČR.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Lékařská pohotovostní služba na nefrologickém oddělení pod 
telefonickou kontrolou lékaře se specializovanou způsobilostí v daném 
oboru.

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním 
vedením po ukončení základního interního kmene

• Provedení vyšetření a příjem pacientů, vedení zdravotnické dokumentace.
• Předkládání návrhu na další diagnostický a léčebný postup.
• Propouštění pacientů.
• Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek 

minimálně 1x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny 

ve vzdělávacím programu a logbooku. 
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace. 

3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci specializovaného výcviku 

Teoretické znalosti
1) Uchazeč musí prokázat teoretické znalosti v následujících oblastech:

 fyziologie ledvin,
 patofyziologie ledvin,
 poruchy vodního a elektrolytového metabolismu,
 imunologie chorob ledvin,
 renální biopsie (indikace, kontraindikace, hodnocení),
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 patofyziologie arteriální hypertenze z hlediska diferenciálně diagnostických 
problémů,

 poruchy metabolismu proteinů, sacharidů a lipidů u renálních chorob se zvláštním 
zřetelem k problémům dietologickým,

 mikrobiologické problémy v nefrologii se zvláštním zřetelem k chronické 
pyelonefritidě a urosepsi,

 problematika vývojových anomálií ledvin a močových cest se zvláštním zřetelem 
k problémům pediatrickým,

 metabolické problémy urolithiasy z hlediska diagnostického a terapeutického,
 farmakoterapie renálních onemocnění a problematika úpravy dávkování léčivých 

přípravků při poklesu renálních funkcí,
 patofyziologie a poruchy metabolismu při akutním selhání ledvin,
 patofyziologie a poruchy metabolismu při chronickém selhání ledvin,
 teoretické podklady hemodialyzační terapie (indikace, komplikace),
 teoretické podklady peritoneální dialýzy (indikace, komplikace),
 teoretické podklady transplantace ledvin.

2) Uchazeč musí dále prokázat znalosti klinického obrazu, diagnózy a teorie renálních 
onemocnění v oblastech:
 akutní glomerulonefritidy,
 chronické glomerulonefritidy a glomerulopatie,
 glomerulopatie při systémových a metabolických chorobách,
 intersticiální nefritidy a pyelonefritidy,
 vaskulární nefrosklerosy a ischemické choroby ledvin (benigní a maligní),
 pozdní gestózy,
 diferenciálně diagnostických problémů nefrologicko - urologických (tbc, tumory, 

urolitiáza),
 polycystických ledvin,
 vývojových anomálií ledvin a močových cest,
 akutního selhání ledvin,
 chronického selhání ledvin,
 transplantace ledvin.

3) Musí ovládat problémy:
 poruch cirkulace, zvláště srdečního selhání a poruch způsobených hypervolemií 

a dehydratací, poruch činnosti myokardu podmíněné poruchami elektrolytového 
metabolismu, musí zvládnout zásady terapie srdeční zástavy,

 gastroenterologické problémy související s chronickým selháním ledvin 
a podáváním kortikoidů,

 endokrinologické problémy arteriální hypertenze a chronického selhání ledvin,
 hematologické problémy chronického selhání ledvin zejména související s anemií 

a poruchami hemokoagulace,
 neurologické problémy chronického selhání ledvin,
 základy nutriční terapie včetně parenterální,
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 znalost akutního selhání ledvin v souvislosti s traumaty, popáleninami 
a intoxikacemi,

 znalost peritoneální dialýzy v terénních podmínkách.
4) V posudkovém lékařství v oblasti oboru:

 musí ovládat posudkovou činnost pro veškerá renální onemocnění.
5) V gerontologických aspektech oboru:

 musí znát zvláštnosti klinického obrazu renálních onemocnění ve vyšším věku 
a poruchy vodního a elektrolytového metabolismu, které se nejčastěji vyskytují 
u starých osob a z toho vyplývající důsledky pro úpravu terapie.

Praktické dovednosti 
1) Standardní a speciální vyšetřování, diagnostické a laboratorní metody

Uchazeč musí ovládat:
 orientační chemické a mikroskopické vyšetření moči,
 vyšetření glomerulární filtrace (clearance endogenního kreatininu),
 vyšetřování koncentrační a diluční schopnosti ledvin,
 renální vylučování vody a elektrolytů,
 znalost clearancových vyšetřovacích technik,
 vyšetřování acidifikační činnosti ledvin,
 znalost základního hodnocení sonografického vyšetření ledvin,
 znalost základního hodnocení rentgenových vyšetření ledvin,
 znalost základního hodnocení izotopových vyšetřovacích metod,
 znalost základního hodnocení metabolických poruch při renálních onemocněních.

2) Standardní a speciální ošetřovací metody, výkony a postupy
Uchazeč musí ovládat:
 cévkování močového měchýře a punkce močového měchýře,
 seznámení se s chirurgickým postupem zavádění peritoneálního katetru do dutiny 

peritoneální při peritoneální dialýze,
 napojování a odpojování nemocného na hemodialyzační aparát a znalost ovládání 

potřebné techniky,
 zavedení katétru do centrální žíly a znalost indikace pro zavedení permanentního 

centrálního katétru,
 základní praktické znalosti k biopsii ledvin,
 měření centrálního venózního tlaku.
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4 Všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání:

 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu 
jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení 
těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky 
(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů musí znát 
list o prohlídce zemřelého,

 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace,
 musí znát koncepci oboru nefrologie a vnitřního lékařství jako celku,
 je schopen samostatně pracovat u poskytovatele zdravotních služeb s nefrologickou 

ambulancí, vést nefrologickou ambulanci a vykonávat specializovaná nefrologická 
konzilia.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném 
zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem
 záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti 

v šestiměsíčních intervalech, záznamy o provedených činnostech 
a výkonech v logbooku,

 celkové zhodnocení na konci základního interního kmene a jeho záznam 
v logbooku,

 závěrečné hodnocení školitelem na konci specializovaného výcviku formou 
záznamu v průkazu odbornosti,

 garantem celé specializační přípravy školence může být lékař se 
specializovanou způsobilostí v oboru nefrologie z akreditovaného zařízení
II. typu, s kterým školenec konzultuje průběh specializační přípravy.
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b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního kmene 
vzdělávacího programu

 absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene 
potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na 
akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném 
vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců,

 předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
 absolvování povinného kurzu Novinky z vnitřního lékařství po ukončení 

základního interního kmene a dalších školicích akcí.
c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce

 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí a vlastního 
specializovaného výcviku,

 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku,
 absolvování povinných školicích akcí,
 absolvování povinných kurzů Dialyzačních, Nefrologických

a Transplantačních,
 písemné doporučení školitele,
 úspěšné absolvování předatestačního testu v nefrologii po vlastním 

specializovaném výcviku (kombinace více výběrového testu a interaktivního 
testu – minimálně 75 % bodů),

 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 
Část IV.),

 veřejná obhajoba odborné práce v rozsahu 25-30 stran textu včetně rozboru 
kasuistiky.

d) Vlastní atestační zkouška
 praktická část (během předatestační stáže)

−klinické praktikum – 2 kasuistické rozbory vybraných 
nemocných,

−veřejná oponentura (navazující tematicky na kasuistická 
sdělení).

 teoretická část – 3 teoretické otázky z celého oboru (+ doplňková otázka 
z problematiky, v níž uchazeč prokázal nedostatky 
v testu).

6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Absolvent specializačního vzdělávání v oboru nefrologie získává specializovanou 
způsobilost pro diagnostickou, léčebnou a preventivní péči o pacienty, která ho opravňuje 
k samostatnému výkonu povolání v rámci poskytování zdravotních služeb v ambulantní nebo 
v lůžkové formě a je považována i pro výkon pedagogické, resp. výzkumné praxe,
k provádění konzilií a účasti na vzdělávání specialistů v oboru. 
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7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve 
svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. Vzhledem k rozdílnému rozsahu a obsahu přípravy se 
rozlišují následující typy zařízení, na kterých praxe probíhá dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona 
č. 95/2004 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu – ambulantní zařízení

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru nefrologie a min. 5 let praxe 
v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru nefrologie a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ I. typu musí zajišťovat:

- hemodialyzační středisko s alespoň elementární zkušeností 
v peritoneální dialýze,

-nefrologickou ambulanci,
-ve smluvní spolupráci doložit poskytovatele zdravotních služeb 

poskytující lůžkovou zdravotní péči, kde jsou hospitalizováni pacienti 
s komplikacemi hemodialýzy a jiní pacienti s nemocemi ledvin (jedná 
se o AZ pro obor nefrologie nebo vnitřní lékařství, kde bude 
prokazatelným způsobem zajištěna část specializační přípravy v oboru 
nefrologie, a to na vlastním nebo smluvním zařízení jiného 
poskytovatele zdravotní lůžkové péče).
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• AZ dokládá ve smluvní spolupráci zajištění základního komplementu:
- laboratoř klinické biochemie,
- laboratoř klinické hematologie v nepřetržitém režimu,
- laboratoř mikrobiologická,
- základní zobrazovací metody (RTG, sonografie).

• AZ koná pravidelné klinickopatologické semináře. 

7.1.2 Akreditované zařízení II. typu – ambulantní a lůžkové zařízení

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru nefrologie a min. 5 let praxe 
v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru nefrologie a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Seznam lékařů:
-min. 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru nefrologie 

s celkovým úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• AZ musí mít zázemí pro zajištění dlouhodobých školicích stáží 
na akreditovaném zařízení daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Na AZ probíhají pravidelně klinickopatologické semináře. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• AZ II. typu je zařízením pokrývajícím celý obor nefrologie, tj. oblast 
klinickou (lůžkovou, ambulantní, dialyzační a transplantační) i výzkumnou 
a edukační, včetně provádění specializačních výkonů typu renální biopsie       
a implantace peritoneálního katetru.

• Součásti AZ:
- biochemická, hematologická, mikrobiologická a imunologická

laboratoř (první dvě v nepřetržitém provozu),
-dostupnost zobrazovacích metod (RTG, CT, sonografie, MRI, 

izotopové pracoviště).
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7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nefrologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nefrologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví č. 92/2012 Sb.

9) … v jakémkoliv vzdělávacím programu.
10) … absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské 

ozáření, tzn., nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších 
předpisů.

11) … v uvedeném vzdělávacím programu.
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a 
utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umělé 
plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a 
terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem 
/transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky 
a komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických 
podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé. 1
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 

21



ČÁSTKA 7����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Nefrologie 81
MZ ČR Vzdělávací program oboru NEFROLOGIE

8.1.4 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických 
a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.

1

b) Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany 
do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1

c) Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický 
charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientů pro typické 
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů 
ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ, částka 11,
Listopad 2003).

1

e) Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění 
a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření –
optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních 
pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření 
ve zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti).

1

g) Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s přímou odpovědností.

1

h) Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem 
ozářeným v důsledku radiační nehody. 1

Celkem 8
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Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro 
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie a 
zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační 
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 
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8.1.5 Program kurzu Novinky z vnitřního lékařství

Předmět Minimální 
počet hodin

Novinky v diagnostice a léčbě kardiovaskulárních chorob, zejména: akutní 
koronární syndromy, arteriální hypertenze, plicní embolie, ischemická choroba 
dolních končetin, prevence kardiovaskulárních chorob.

6

Aktuální pohledy na neodkladnou resuscitaci. Požadavky anesteziologa na 
předoperační vyšetření. 3

Novinky v diagnostice a léčbě gastrointestinálních chorob, zejména: vředová 
choroba žaludku a duodena, krvácení do trávicí trubice, karcinom tračníku, 
idiopatické střevní záněty, choroby pankreatu, infekční hepatitidy, jaterní 
cirhóza.

4

Aktuální pohledy na diagnostiku a léčbu chirurgických náhlých příhod břišních, 
hrudních a cévních (pro internisty). 2

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu nejběžnějších plicních chorob, zejména: 
karcinom plic, bronchiální astma a obstrukční plicní nemoc, chronická respirační 
insuficience, tuberkulóza.

3

Choroby krevní: přehled s důrazem na novinky v oboru, zejména: anémie, krevní 
transfúze a krevní deriváty, poruchy koagulace, hematoonkologické malignity. 3

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu nejběžnějších nefrologických chorob. 2

Aktuální problémy v endokrinologii, se vztahem k chorobám sledovaným 
internistou. 2

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu diabetu (pro internisty). 2
Aktuality v přístupu k revmatologickým chorobám (pro internisty). 2

Aktuální problémy v diagnostice a léčbě geriatrických pacientů a jejich řešení. 2

Aktuality v neurologii, zejména přístup k cévním mozkovým příhodám. 2
Novinky v racionalizaci preskripce a nežádoucích účincích léků. 1
Pracovní lékařství a toxikologie: aktuální přehled pro internisty. 1
Celkem 35

Personální a technické zabezpečení kurzu Novinky z vnitřního lékařství
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, nebo specializovanou 
způsobilostí ve vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace. 

Technické zabezpečení
• Učebna/posluchárna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.  
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8.1.6 Program kurzů Dialyzačních

Předmět Minimální 
počet hodin

Povinný kurz dialyzační – část I. 14
Princip dialyzačních metod. 2
Indikace. 2
Provádění dialýzy. 2
Typy dialýzy. 4
Dlouhodobá prognóza. 4

Povinný kurz dialyzační – část II. 14
Nové dialyzační metody. 2
Kontinuální metody. 1
Speciální přístupové cesty. 1
Rizikoví nemocní. 3
Problematika peritoneální dialýzy. 7

Celkem 28

Personální a technické zabezpečení kurzu Dialyzačního
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru nefrologie a/nebo specializovanou způsobilostí ve 
vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace. 

Technické zabezpečení
• Učebna/posluchárna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. 
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8.1.7 Program kurzů Nefrologických

Předmět Minimální 
počet hodin

Povinný kurz nefrologický – část I. 15
Přehled základních chorob v nefrologii. 3
Glomerulonefritidy, tubulointersticiální nefritidy, hereditální neuropatie. 3
Akutní selhání ledvin, chronické selhání ledvin. 3
Hypertenze. 3
Infekce močových cest. 3

Povinný kurz nefrologický – část II. 15
Novinky v diagnostice a léčbě základních nosologických jednotek v nefrologii. 7,5
Nové poznatky v oblasti molekulární genetiky a biochemie u chorob ledvin. 7,5

Celkem 30

Personální a technické zabezpečení kurzu Nefrologického 
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru nefrologie a/nebo specializovanou způsobilostí ve 
vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace. 

Technické zabezpečení
• Učebna/posluchárna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. 

26



86� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Nefrologie����l����ČÁSTKA 7

MZ ČR Vzdělávací program oboru NEFROLOGIE

8.1.8 Program kurzů Transplantačních

Předmět Minimální 
počet hodin

Povinný kurz transplantační – část I. 8
Základní problematika transplantační imunologie. 1
Technika transplantace. 1
Immunosuprese. 2
Rejekce a její léčba. 2
Komplikace transplantací. 2

Povinný kurz transplantační – část II. 8
Výběr dárců k Tx. 3
Příjemci k Tx. 3
Indikace a kontraindikace. 2

Celkem 16

Personální a technické zabezpečení kurzu Transplantačního 
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru nefrologie a/nebo specializovanou způsobilostí 
ve vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace. 

Technické zabezpečení
• Učebna/posluchárna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. 
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Vzdělávací program
oboru

NEUROLOGIE
1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 1 

2.1 Základní neurologický kmen – v délce minimálně 24 měsíců...................................2 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců.................................3 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................4 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 4 
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního neurologického kmene..........5 
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci specializovaného výcviku...................................................8 
4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 10 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 11 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 12 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 12 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................12 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................14 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 15 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................15 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru neurologie je získání potřebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a terapie 
umožňujících samostatnou činnost u poskytovatelů zdravotních služeb poskytující ambulantní 
a lůžkovou péči.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru neurologie je získání 
odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního 
studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném 
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magisterském studijním programu všeobecné lékařství, v případě studia v zahraničí 
ukončením srovnatelného vzdělání.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle 
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň 
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. 

Stáže v základním neurologickém kmeni mohou být absolvovány v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru neurologie je zařazení 

do oboru, absolvování základního neurologického kmene (24 měsíců), specializovaného 
výcviku (36 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba specializačního 
vzdělávání je minimálně 5 let, z toho

2.1 Základní neurologický kmen – v délce minimálně 24 měsíců 

Část I.
a) všeobecná povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační 2

chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 2

vnitřní lékařství 1), 4) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění 2

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení Počet měsíců
neurologie 1), 5), 6) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní 
a lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. nebo II. typu 18

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních 
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího 
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, 
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel 
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být 
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akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditované zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků 
stanovených pro výcvik v rámci základního neurologického kmene a úspěšným absolvováním 
povinného kurzu po základním neurologickém kmeni a písemného testu. Specializovaný 
výcvik probíhá v akreditovaných zařízeních pro specializační vzdělávání v oboru neurologie 
a dalších oborech.

Část II.
c) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
neurologie 1), 5), 6) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní 
a lůžkovou zdravotní péči s akreditací I. typu nebo II. typu 33

z toho poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a 
lůžkovou zdravotní péči v oboru neurologie s akreditací II. typu 6

d) povinná doplňková praxe 
Akreditované zařízení Počet měsíců
psychiatrie 1), 7) 3

e) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
rehabilitační a fyzikální medicína 1), 8) 1
neurochirurgie 1), 9) 1

3
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2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část III.
f) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, stáže, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 10) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 10) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 10) 1
kurz Radiační ochrana 11) 1
kurz Základy neurologie 12) – na akreditovaném zařízení s akreditací II. typu 10
Specializační kurz před atestací z neurologie* 12) – na akreditovaném zařízení
s akreditací II. typu 20 dní/140 hod.

g) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční garantované 
příslušnou odbornou společností při České lékařské společnosti J.E. Purkyně 
(dále jen „ČLS JEP“) nebo Institutem postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen 
„ČLK“) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými 
zařízeními aj.

v rozsahu min. 
20 hod.

*Specializační kurz před atestací z neurologie v délce 20 dnů je absolvován v rámci 
6 měsíční specializační přípravy na akreditovaném zařízení II. typu.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší 
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.
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3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního
neurologického kmene

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání 
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. nebo III. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; 
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta 
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných 
komplikací; zásady pooperační analgesie).

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky 
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních 
funkcí.

• Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
• Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení 

zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 

základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru; 

zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do 
stabilizované polohy na boku.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 
či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 
základních životních funkcí.

• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu,
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení 
do stabilizované polohy na boku.

• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Chirurgie – 2 měsíce praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. 
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.

Praktické znalosti • Anamnéza a fyzikální vyšetření.

5
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• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 
dokumentace.

• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým 
výkonům.

• Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence 
při běžných operacích.

• Předoperační příprava nemocných.
• Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
• Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
• Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
• Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých 

tkání, včetně imobilizace.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
• Předoperační a pooperační rehabilitace.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Prevence a základní ošetření dekubitů.
• Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních 

a hrudních.
• Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

Praktické dovednosti

• Vyšetření hlavy, hrudníku, končetin a břicha (včetně per rectum).
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
• Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
• Péče o stomie.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.
• Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální 

anestézie a šití).
• Asistence při chirurgických operačních výkonech.
• Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního 

poranění.
• Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
• Vedení zdravotnické dokumentace.
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Vnitřní lékařství – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, 

léčba a prevence.
• Základní vyšetřovací metody.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacientů.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Zavedení nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 18 měsíců specializačního vzdělávání 
v rámci základního neurologického kmene
Neurologie – 18 měsíců praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení poskytovatele zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v oboru neurologie s akreditací I. nebo II. typu pod odborným 
dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Znalosti z normální a patologické anatomie, histologie, fyziologie, 
biochemie a farmakologie nervové soustavy.

• Znalost hlavních příznaků nervových chorob, jejich významu vzhledem 
k patogenezi i etiologii postižení nervové soustavy.

• Klinické obrazy, diferenciální diagnostika a terapie nejzávažnějších 
onemocnění nervové soustavy, která se vyskytuji v naší zemi.
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• Etiopatogeneze základních neurologických onemocnění.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního neurologického vyšetření.
• Základní indikace zobrazovacích a neurofyziologických vyšetření,

interpretace nálezů.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d., včetně podávání infúzních roztoků.
• Zavedení periferního žilního katetru (5x), péče o centrální žilní katetr.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru.
• Provedení lumbální punkce a odběru mozkomíšního moku.
• Provedení paravertebrálního obstřiku a obstřiku perif. nervů.

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním 
vedením po ukončení základního neurologického kmene

• Provedení vyšetření a příjem pacientů, vedení zdravotnické dokumentace.
• Předkládání návrhu na další diagnostický a léčebný postup.
• Propouštění pacientů.
• Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek 

minimálně 1 x týdně.
• Komplexní neurologické vyšetření pacientů.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny 

ve vzdělávacím programu a logbooku. 
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace. 

3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci specializovaného výcviku

Teoretické znalosti

Z vlastního oboru
Z teoretických základů se předpok1ádají znalosti:

 z normální a patologické anatomie,
 histologie,
 fyziologie,
 biochemie a farmakologie nervové soustavy v odpovídajícím rozsahu. 

Úkolem specializačního vzdělávání je konkrétní aplikace těchto znalostí v oboru.
Předpokládá se:

 znalost neurologické semiologie (nauka o příznacích nervových chorob, jejich 
významu vzhledem k patogenezi i etiologii postižení nervové soustavy),

 schopnost shrnout příznaky do syndromů a určit topiku léze,

8



ČÁSTKA 7����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Neurologie 95
MZ ČR Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

 schopnost klasifikace podle různých hledisek – nosologicky, 
etiopatogeneticky, epidemiologicky.

Ze speciální neurologie musí školenec znát: 

 klinické obrazy,
 diferenciální diagnostiku a terapii všech onemocnění nervové soustavy, která 

se vyskytují v naší zemi,
 etiopatogenezi neurologických onemocnění.

Musí umět rozpoznat příznaky i u vzácně se vyskytujících onemocnění.
Z pomocných vyšetřovacích metod musí znát indikace a umět posoudit běžné nálezy 

laboratoře klinické biochemie, zobrazovací a elektrofysiologické pomocné vyšetřovací 
metody včetně jejich indikace a interpretace.

Musí znát veškeré léčebné možnosti vycházející z nejnovějších poznatků. Znalost 
farmakoterapie včetně mechanismu účinku léčivých přípravků a principů hodnocení účinků 
léčivých přípravků, event. jejich kontraindikace, interakce a nežádoucí vedlejší účinky. 
Znalost indikace a zásad léčebné rehabilitace nejčastějších neurologických onemocnění, 
vertebrogenních syndromů, periferních a centrálních pares.

Podrobnější znalosti z interdisciplinárních oblastí:

 neurooftalmologie,
 neuroinfekce,
 neuroimunologie,
 neurorehabilitace,
 průmyslová neurologie,
 neuroradiologie,
 znalost podstaty a indikací nových zobrazovacích a funkčních vyšetřovacích 

metod.
Osvojení stávajících a sledování nových „guidelines“ v oboru.

Z ostatních oborů
Absolvent musí prokázat i znalosti z jiných oborů, v rozsahu nutném ke správnému 

stanovení diagnózy a diferenciální diagnózy a k rozhodnutí o účelné terapii.

Psychiatrie

• Znalost psychiatrické terminologie. Orientační posouzení psychického 
stavu pacienta. Znalost hlavních psychiatrických syndromů. 

• Zásady psychoterapeutických přístupů. Základy psychofarmakoterapie. 
Posouzení psychogenního faktoru v klinickém obrazu neurologických 
onemocnění. 

• Znalost problematiky psychopatií, toxikománie a lékové závislosti. 
Schopnost medikamentózně zvládnout akutní amentní stav. Umět 
indikovat psychiatrické vyšetření. 

9
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Vnitřní lékařství
• Dokonalá znalost problematiky postižení nervové soustavy u interních 

onemocnění. Znalost vnitřního lékařství v rozsahu znalostí absolventa 
lékařské fakulty. 

Anesteziologie a 
intenzivní medicína

• Znalost principů regulace vnitřního prostředí. Indikace konsiliárního 
vyšetření a hospitalizace na odděleních anesteziologie a intenzivní 
medicíny. 

Oftalmologie • Indikace oftalmologického vyšetření. Interpretace oftalmologického 
nálezu ve vztahu k neurologickému onemocnění. 

Otorinolaryngologie • Indikace ORL vyšetření. Interpretace ORL nálezu ve vztahu k 
neurologickému onemocnění.

Praktické dovednosti
Minimální počet výkonů

Výkony
Počet do 
ukončení 

kmene
Celkem

Doporučení k neurochirurgickému výkonu a vypracování překladové 
zprávy. 50

Počet dnů práce na jednotce intenzivní péče (JIP) nebo (anesteziologie
a intenzivní medicíny). 60

Komplexní neurologické vyšetření. 400 1000
Zpracování a prezentace zvoleného nebo zadaného tématu. 1 3
Interpretace záznamů EMG (elektromyografie) pod dohledem specialisty. 100
Interpretace záznamů EEG (elektroencefalografie) pod dohledem 
specialisty. 100

Interpretace záznamů EP (evokované potenciály) pod dohledem 
specialisty. 50

Provádění lumbální punkce a interpretace likvorového nálezu. 100
Interpretace neurosonologických nálezů. 100

Interpretace snímků CT (počítačová tomografie), MRI (magnetická 
rezonance).

250 CT
250 MRI

4 Všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
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 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném 
zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem 
 školitel pravidelně v šestiměsíčních intervalech hodnotí průběh praxe 

a provádí záznamy do průkazu odbornosti. Potvrzuje souhrnně provedené 
výkony do logbooku.

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního neurologického kmene 
vzdělávacího programu

 absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene 
potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na 
akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném 
vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců,

 předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
 absolvování povinného kurzu Základy neurologie po základním 

neurologickém kmeni úspěšně ukončeného písemným testem.
c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce

 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,

 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
 písemná práce z oboru neurologie (odevzdat 3 měsíce před atestací 

ve formální úpravě jako publikace k tisku),
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 

Část III.).
d) Vlastní atestační zkouška

 obhajoba písemné práce,
 teoretická část – 2 odborné otázky,
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 praktická část – vyšetření 3 pacientů, klinický rozbor, interpretace výsledků, 
diferenciální diagnostika, syndromologický a nosologický závěr.

6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Absolvent specializačního vzdělávání v oboru neurologie je schopen provádět 
neurologická vyšetření včetně speciálních neurologických vyšetřovacích testů, hodnocení 
a interpretaci elektrofyziologických a radiologických výsledků. Je schopen léčit a sledovat 
neurologické nemocné a nemocné s neurologickými komplikacemi jiných onemocnění.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli 
a ve svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru neurologie a min. 5 let praxe 
v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru neurologie a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Seznam dalších lékařů:
-min. 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie 

s celkovým úvazkem ve výši 1,5 (1,0 a 0,5) u daného poskytovatele 
zdravotních služeb.

• AZ předkládá seznam dalších lékařů se specializovanou způsobilostí a seznam 
lékařů způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 
po získání odborné způsobilosti.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
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• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 
životopisem.

• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán plnění 
povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje více než 
jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Vybavení technikou, která je nezbytná k provádění diagnostické a léčebné 

činnosti v celém rozsahu neurologie (epileptologie, extrapyramidová 
onemocnění, neurovaskulární onemocnění, bolesti hlavy, zánětlivé onemocnění 
nervové soustavy a roztroušená skleróza mozkomíšní, vertebrogenní 
onemocnění a ve spolupráci s dalšími obory neuroonkologie, kognitivní 
poruchy a neurotraumatologie, evokované potenciály).

7.1.2 Akreditované zařízení II. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru neurologie a min. 5 let praxe 
v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru neurologie a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Seznam dalších lékařů:
-min. 4 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie a

každý s min. úvazkem ve výši 1,0 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán plnění 

povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje více než 
jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• AZ II. typu pokrývá svou činností celý obor a to minimálně v rozsahu 
vzdělávacího programu.

• Vybavení pro evokované potenciály.
• Neurointenzívní péče.
• MR dostupné 24 hod.
• Dostupné oddělení nukleární medicíny (SPECT – jednofotonová počítačová 

tomografie, scintigrafie). 
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7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
neurologie, to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
neurologie, to v části „akreditované zařízení II. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
psychiatrie, to v části „akreditované zařízení I. typu“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
rehabilitační a fyzikální medicína, to v části „akreditované zařízení I. typu“.

9) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
neurochirurgie, to v části „akreditované zařízení“.

10) ...v jakémkoliv vzdělávacím programu.
11) ...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské 

ozáření, tzn. nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších 
předpisů.

12) ... v uvedeném vzdělávacím programu.
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a 
utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umělé 
plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a 
terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem 
/transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 

16



ČÁSTKA 7����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Neurologie 103
MZ ČR Vzdělávací program oboru NEUROLOGIE

8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a 
komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR . 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických 
podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL 
a závislé. 1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.4 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických 
a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.

1

b) Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany 
do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1

c) Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický 
charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientů pro typické 
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů 
ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ, částka 11,
Listopad 2003).

1

e) Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění 
a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření –
optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních 
pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření 
ve zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti).

1

g) Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s přímou odpovědností.

1

h) Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem 
ozářeným v důsledku radiační nehody. 1

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro 
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační 
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 
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8.1.5 Program kurzu Základy neurologie

Předmět Minimální 
počet hodin

Akutní stavy v neurologii – ischemická CMP (cévní mozková příhoda), IC 
(intracerebrální) krvácení, hypertenzní encefalopatie, stavy po 
kraniocerebrálních poraněních.

4

Ischemické cévní mozkové příhody. 4
Onemocnění extrapyramidového systému – úvodní část – klinické obrazy, 
diagnostika, léčba. 5

Vertebrogenní onemocnění – klinické obrazy, diferenciální diagnostika, léčba. 4
Paměť a její poruchy. 3
Základy neuroimunologie. Roztroušená skleróza. 3
Bolesti hlavy – klinické obrazy, diferenciální diagnostika, možnosti léčby. 2
Úvod do epileptologie. EEG – norma a patologie. 6
Úvod do likvorologie. 3
Evokované potenciály. 3
Základy CT a MR vyšetření, indikace k vyšetření, kasuistiky. 5
Rehabilitace v neurologii. 3
Základy EMG. Motorické evokované potenciály. 4
Fyziologie bolesti. 2
Sonografie v neurologii. 3
Ověření znalostí testem. 4

Klinické vyšetření, diagnostický rozbor – kasuistiky. 12

Celkem 70

Personální a technické zabezpečení kurzu Základy neurologie, ukončen MCQ testem
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie a praxí nejméně 5 let v oboru.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 

v oboru specializace. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.6 Specializační kurz před atestací z neurologie

Předmět Minimální 
počet hodin

Onemocnění extrapyramidového systému – etiopatogeneze, klinické obrazy, 
diagnostika a léčba. 7

Roztroušená skleróza – etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika, léčba. 5
Infekční onemocnění nervového systému: serozní a purulentní meningitidy, 
meningoencefalitidy, neuroborrelióza. Klinické obrazy, diagnostika, léčba. 5

Poranění mozku a míchy z hlediska neurochirurga. Spontánní intracerebrální 
hemoragie a indikace k neurochirurgické operaci. 3

Rehabilitace u spinálních lézí. 2
Likvorologie: cytologie likvoru, proteiny, isoelektrická fokusace a dg. 
roztroušené sklerózy. Zánětlivá onemocnění, intermeningeální krvácení, nádory 
centrální nervové soustavy (dále jen „CNS“). 

5

Difúzní choroby pojiva a jejich neurologické projevy. 3
Mediátory a jejich úloha v nervovém systému. 2
Chirurgie cévního onemocnění mozku. 3
Demence. Etiopatogeneze, klinické obrazy, diagnostika, léčba. 5
Neurodegenerativní onemocnění. 3
Akutní a urgentní neurologie: pacient v bezvědomí, primární a sekundární 
postižení CNS. Intrakraniální hypertenze. Metabolické encefalopatie. 7

Spánek a jeho poruchy. 3
Intrakraniální a míšní nádory. 4
Neurologické projevy kardiálních onemocnění. 3
Polyneuropatie. Neurologické komplikace diabetu. 3
Poruchy nervosvalového přenosu. 3
HMSN (hereditární motoricko-senzorická neuropatie). 2
Cévní mozkové příhody, léčba, primární a sekundární prevence, stenózy karotid, 
ultrazvuková diagnostika. 5

Svalové dystrofie. Myotonie. 3
Epileptologie. 8
MR a CT v neurologii. Indikace léčby gamanožem. 3
Fyziologie, patofyziologie periferního nervového systému (Motorická jednotka, 
Wallerova degenerace) klinické dopady. 3

Prionová onemocnění. 2
Onemocnění motoneuronu. 2
Neurologické projevy endokrinopatií. 2
Zánětlivé neuropatie. 3
Praktická cvičení, klinická vyšetření - kasuistiky. 20
Obhajoby atestačních prací. 15
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Rozbory kasuistik. 6
Celkem 140

Personální a technické zabezpečení Specializačního kurzu před atestací z neurologie
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie a praxí nejméně 5 let v oboru.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 

v oboru specializace. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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Vzdělávací program
oboru

ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE 
POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 2 

2.1 Základní ortopedický kmen – v délce minimálně 24 měsíců.....................................2 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 48 měsíců.................................3 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................5 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 6 
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního ortopedického kmene............6 
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci specializovaného výcviku.................................................11 
4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 12 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 13 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 14 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 14 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................15 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................17 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 18 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................18 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí je chirurgický obor, zabývající se 
diagnostikou, prevencí a léčením vrozených nebo získaných vad, chorob, úrazů a funkčních 
poruch pohybového aparátu. Nedílnou součástí oboru je traumatologie pohybového ústrojí, 
a to jak vlastní akutní ošetření úrazů, tak i řešení jejich následků.

Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pracuje v součinnosti s chirurgií, cévní
chirurgií, neurochirurgií, hrudní chirurgií, anesteziologií a intenzivní medicínou a i s dalšími 

1
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chirurgickými obory. Obor ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí se částečně prolíná
s neurologií, dětským lékařstvím, rehabilitační a fyzikální medicínou, ortopedickou protetikou 
a obory komplementu.

Je třeba považovat za nezbytné studium onemocnění, vad a úrazů osteoartikulárního 
aparátu a z toho vyplývající základní i aplikovaný výzkum. 

Cílem specializačního vzdělávání v oboru ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí je získat specializovanou způsobilost osvojením potřebných teoretických znalostí 
a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a terapie umožňující samostatnou 
činnost specialisty jak v lůžkové, tak i ambulantní zdravotní péči.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře 
ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje 
teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné 
lékařství.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň 
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Stáže v základním ortopedickém kmeni mohou být absolvovány v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru ortopedie a traumatologie 

pohybového ústrojí je zařazení do oboru, absolvování základního ortopedického kmene 
(24 měsíců), specializovaného výcviku (48 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. 
Celková doba specializačního vzdělávání je minimálně 6 let, z toho

2.1 Základní ortopedický kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) všeobecná povinná praxe

Akreditované zařízení Počet měsíců
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační 2

chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 2

vnitřní lékařství 1), 4) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění 2

2
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b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení Počet měsíců
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 1), 5), 6), 7) – poskytovatel 
zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a
traumatologie pohybového ústrojí se spektrem výkonů odpovídajících 
vzdělávacímu programu s akreditací I., II. nebo III. typu

18

z toho traumatologie 1), 8), 9) – se zaměřením na traumatologii
pohybového ústrojí * 6

*Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí provádí akutní traumatologii méně než 2 dny 
v týdnu, pak je nutno praxi v délce 6 měsíců doplnit na akreditovaném zařízení provádějícím 
soustavně akutní traumatologii.

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních 
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího 
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, 
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel 
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být 
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditované zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 48 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků 
stanovených pro výcvik v rámci základního ortopedického kmene (včetně úspěšného 
absolvování povinného písemného testu). Specializovaný výcvik probíhá v akreditovaných 
zařízeních pro specializační vzdělávání v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
a dalších oborech.

3
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Část II.
c) povinná praxe 

Akreditované pracoviště Počet měsíců
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 1), 5), 6), 7) – poskytovatel 
zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a
traumatologie pohybového ústrojí se spektrem výkonů odpovídajících 
vzdělávacímu programu * s akreditací I., II. nebo III. typu

36

z toho

traumatologie 1), 8), 9) a/nebo ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí 1), 6), 7 se zaměřením na traumatologii 
pohybového ústrojí* – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru traumatologie 
nebo poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí s akreditací II. nebo III. typu provádějícím soustavně 
akutní traumatologii

12

* Pokud poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí provádí akutní traumatologii méně než 2 dny 
v týdnu, pak je nutno praxi v délce 6 měsíců doplnit na akreditovaném zařízení provádějícím 
soustavně akutní traumatologii formou nepřetržité 3 měsíční praxe nebo 3 jednoměsíčních 
praxí během 3letého vlastního specializovaného výcviku nebo formou poskytování zdravotní 
péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1 x týdně
na akreditovaném zařízení oboru traumatologie se zaměřením na traumatologii pohybového 
ústrojí po celou dobu trvání specializační přípravy (celkem min. 72 pracovních dnů za 
3 roky).

Část III.
d) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 1), 6), 7) – poskytovatel zdravotních 
služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí se spektrem výkonů odpovídajících vzdělávacímu programu, 
včetně akutní traumatologie na pracovišti s akreditací II. typu nebo III. typu

9

z toho traumatologie 1), 8), 9) – v rámci traumacentra 1
specializační praxe na akreditovaném zařízení oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí s akreditací III. typu, které pokrývá celý rozsah vzdělávacího 
programu *

3

z toho

dětská ortopedie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující 
lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí na pracovišti s akreditací III. typu

1

ortopedická onkologie – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a 
traumatologie pohybového ústrojí na pracovišti s akreditací III. 
typu

1

4



ČÁSTKA 7����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 113MZ ČR Vzdělávací program oboru ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE
POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

spondylochirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující 
lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí na pracovišti s akreditací III. typu

1

*Pokud specializační praxe probíhá u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací 
III. typu, které pokrývá celý rozsah vzdělávacího programu, odpadá povinná praxe v dětské 
ortopedii, ortopedické onkologii a spondylochirurgii. Pokud specializační praxe probíhá 
u poskytovatele zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie 
a traumatologie pohybového ústrojí s akreditací II. typu, které je akreditováno na některou 
z výše uvedených subspecialit, není třeba praxi v příslušném rozsahu absolvovat 
u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací III. typu.

e) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
plastická chirurgie 1), 10) 1
cévní chirurgie 1), 11) 1
neurochirurgie 1), 12) 1
rehabilitační a fyzikální medicína 1), 13) 1
neurologie 1), 14) 1
traumatologie 1), 8), 9) – se zaměřením na traumatologii u dětí 1

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část IV.
f) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, stáže, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 15) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 15) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 15) 1
kurz Radiační ochrana 16) 1
test Základy ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 17) 1

g) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Počet dní
specializační stáž na pracovišti katedry ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“)
nebo na pracovištích lékařských fakult (dále jen „LF“)

10

další vzdělávací akce ve specializačním i kontinuálním vzdělávání pořádané 
a garantované Českou společností pro ortopedii a traumatologii (dále jen 
„ČSOT“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo IPVZ nebo 

v rozsahu min. 
20 hod.

5
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LF nebo akreditovanými zařízeními aj.
pravidelná účast na specializačních kurzech katedry ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
IPVZ nebo LF

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud byly kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 
a Radiační ochrana absolvovány v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního 
ortopedického kmene

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání 
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie;
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta 
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných 
komplikací; zásady pooperační analgesie).

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky 
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních 
funkcí.

• Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
• Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení 

zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti
• Provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 

6
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základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru; 

zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do 
stabilizované polohy na boku.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 
či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 
základních životních funkcí.

• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu, 
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení 
do stabilizované polohy na boku.

• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Chirurgie – 2 měsíce praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. 
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým 

výkonům.
• Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence 

při běžných operacích.
• Předoperační příprava nemocných.
• Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
• Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
• Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
• Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých 

tkání, včetně imobilizace.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
• Předoperační a pooperační rehabilitace.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Prevence a základní ošetření dekubitů.
• Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních 

a hrudních.
• Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

Praktické dovednosti • Vyšetření hlavy, hrudníku, končetin a břicha (včetně per rectum).
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

7
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materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
• Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
• Péče o stomie.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.
• Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální 

anestezie a šití).
• Asistence při chirurgických operačních výkonech.
• Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního 

poranění.
• Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Vnitřní lékařství – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, 

léčba a prevence.
• Základní vyšetřovací metody.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

8
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Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacientů.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Zavedení nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 18 měsíců specializační přípravy v rámci 
základního ortopedického kmene
Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – 12 měsíců praxe na akreditovaném 
zařízení I. nebo II. nebo III. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Anatomie pohybového ústrojí.
• Hojení ran.
• Vyšetřovací metody v ortopedii.
• Přehledná znalost základů ortopedických a traumatologických diagnos.
• Indikační kriteria a operační postupy u základních ortopedických 

onemocnění a úrazů.
• Základní znalosti hodnocení RTG, CT a MRI vyšetření.

Praktické znalosti

• Příprava pacienta k operaci.
• Znalost chirurgických nástrojů používaných v ortopedické a 

traumatologické operativě.
• Znalost sádrových obvazů.
• Znalost vyšetření dětského kyčelního kloubu.
• Znalost depistáže DDH.
• Znalost manipulace s jednotlivými typy pomůcek.
• Znalost diagnostické artroskopie.
• Znalost operačního léčení statických deformit přednoží.

Praktické dovednosti

• Nekrvavá repozice končetinových zlomenin.
• Přiložení korzetu pro úrazové a zánětlivé diagnózy páteře.
• Ošetřování diabetické nohy, amputace DK a ošetřování amputačních 

pahýlů.

Traumatologie – 6 měsíců praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 
16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Přehled o patofyziologii úrazů: úrazový šok, septické komplikace 
po závažném poranění, hojení ran a zlomenin, reakce na termické 
trauma, septické komplikace úrazů, kompartment syndrom.

• Vyšetřovací metody v úrazové chirurgii včetně paraklinických vyšetření 
a zobrazovacích metod.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění hrudníku a břicha.
• Diagnostika a základní principy ošetření poranění páteře a CNS včetně 
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diferenciální diagnostiky intoxikací.
• Diagnostika zlomenin a luxací včetně základních indikačních kritérií 

ke konzervativní a operační léčbě.
• Základní algoritmy diagnostiky a ošetření polytraumat a sdružených 

poranění.
• Předoperační příprava a obecná příprava k operaci.
• Základní principy ošetřování poranění u dětí.

Praktické znalosti 
a dovednosti

• Chirurgické ošetření jednoduchých ran (30x).
• Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, 

techniky sádrování a jiné imobilizační metody) (20x).
• Diagnostika a principy léčby poranění orgánů dutiny břišní a hrudní 

(hrudní drenáž 3x, epicystostomie 1x).
• Asistence na operačním sále u dutinových a končetinových poranění 

(břicha a hrudníku 2x, vnitřní osteosyntéza 10x, zevní fixátor 5x, 
artroskopie 10x).

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním 
vedením po ukončení základního ortopedického kmene

• Provádění komplexního vyšetření ortopedicky nemocného, včetně administrativy ambulantní 
i hospitalizační.

• Propouštění ortopedicky nemocného z ambulantního i nemocničního léčení, včetně nezbytné 
administrativy.

• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., včetně infúzní terapie.
• Indikace a aplikace krevní transfúze, včetně krevních derivátů.
• Konzervativní ošetření poranění kostí, kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik.
• Asistence u všech operací, s možností samostatně provádět pod odborným vedením jejich část, 

či celé výkony dle rozhodnutí školitele.
• Provádění převazů operačních ran a rozhodování o jejich dalším léčení.
• Provádění ambulantních ortopedických výkonů v rozsahu určeném školitelem.
• Zajišťování diagnosticko-terapeutického procesu na jednotlivých odděleních ortopedického 

pracoviště, včetně JIP.
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek 

minimálně 1 x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny ve 

vzdělávacím programu a logbooku.

Praktické dovednosti musí být rozvíjeny na akreditovaných zařízeních pod vedením 
školitelů, kteří stvrzují průběh praktického výcviku, včetně závěrečného zhodnocení do 
logbooku.

10



ČÁSTKA 7����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 119MZ ČR Vzdělávací program oboru ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE
POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci specializovaného výcviku

Teoretické znalosti

Z vlastního oboru
 Znalost anatomie končetin a páteře.
 Znalost patologie, symptomatologie, vyšetřování, konzervativního a operačního 

léčení ortopedických onemocnění a vad.
 Dosažení důkladných znalostí v traumatologii, včetně základních operačních 

přístupů.

Praktické dovednosti
 Získávání anamnestických dat, provádění klinického vyšetření, interpretace RTG

snímků, indikování specializovaných vyšetření – sonografie, CT, MRI, 
scintigrafie, angiografie.

 Rutinní používání vyšetřovacích metod jako např. punkce, artrografie, před 
a pooperační vyšetřování pacienta.

 Znalost indikace a plánování konzervativní a operační léčby konkrétních pacientů, 
včetně diagnostiky a prevence obvyklých možných komplikací.

 Indikace rehabilitační léčby, znalost fyzikálních principů elektroléčby a jejich 
klinické aplikace.

 Prohloubení chirurgických dovedností při konzervativním a operačním léčení 
ortopedických pacientů.

 Znalost konzervativních postupů v léčení zlomenin (repozice, trakční technika, 
sádrování).

 Praktická znalost vnitřní osteosyntézy, zevní fixace a invazivní diagnostické 
metody (artroskopie).

 Praktická znalost ortopedické protetiky, znalost typů amputací.

Přehled požadovaných a provedených diagnostických, terapeutických a operačních 
výkonů je uveden v Záznamu o provedených výkonech (logbook) ve specializační přípravě.
Teoretické znalosti

Z ostatních oborů
Chirurgie – získání základních zkušeností s diagnostikou a léčbou chirurgických 

pacientů (pracoviště provádí neselektovaný příjem pacientů). Součástí jsou znalosti anatomie, 
patologie a fyziologie, znalosti společné všem chirurgickým oborům (hojení ran, šok, 
resuscitace, metabolismus a výživa, diagnostika a léčení pacientů s nemocemi či traumatem 
všech systémů: kardiovaskulárního, gastrointestinálního (GIT), centrálního nervového 
systému (CNS), lokomočního).
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Nedílnou součástí je znalost všech fází péče o poraněného pacienta na úrazovém 
pracovišti a JIP.

V následujících oborech
 Biomechanika
 Neurologie
 Neurofyziologie
 Protetika
 Rehabilitační a fyzikální medicína
 Patologie
 Lékařská genetika
 Radiologie a zobrazovací metody
 Klinická onkologie

Praktické dovednosti
 Neurologické vyšetření.
 Vyšetřovací zobrazovací metody – znalost standardních a speciálních projekcí 

(RTG, artrografie, sonografie pohybového aparátu).
 Intenzivní medicína – resuscitace.

4 Všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými
i spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
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 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 
dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném 
zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem
 záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti, 

záznamy o provedených výkonech v logbooku. Celkové hodnocení 
školitelem na konci základního ortopedického kmene,

 záznamy o průběžném hodnocení školitelem pravidelně v šestiměsíčních 
intervalech,

 záznamy o absolvování dalších doplňkových praxí a jejich hodnocení.
b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního ortopedického kmene 

vzdělávacího programu
 absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene 

potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na 
akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném 
vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců,

 předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
 absolvování povinného testu Základy ortopedie a traumatologie pohybového 

ústrojí na konci základního ortopedického kmene a dalších školicích akcí.
c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce

 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
způsobilostí nebo se zvláštní odbornou způsobilostí a vlastního 
specializovaného výcviku,

 předložení potvrzení o provedených kompletních operačních výkonech 
v logbooku,

 potvrzení o absolvování povinných kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí 
(viz tab. Část IV.).

 vypracování písemné práce/projektu nebo předložení odborného článku 
publikovaném v oficiálním oborovém odborném časopise, pokud je uchazeč 
autorem článku. Zadání práce je minimálně 6 měsíců před termínem 
atestace a téma zadává školitel. Práce musí být odevzdána minimálně 
6 týdnů před konáním atestace.

d) Vlastní atestační zkouška
 část praktická – vyšetření pacienta, diagnostika, popis operačního výkonu 

apod.
Tyto výkony budou provedeny na akreditovaném zařízení poskytovatele 
zdravotních služeb v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
s akreditací III. typu, které ověřuje znalosti školence, 
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a to na závěr specializační tříměsíční praxe. U lékařů z akreditovaných 
zařízení budou tyto výkony provedeny v domluveném termínu 
bezprostředně před datem teoretické zkoušky.

 část teoretická – 3 odborné otázky, obhajoba písemné atestační práce 
či práce publikované v odborném tisku.

6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Absolvent specializačního vzdělávání v oboru ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí je oprávněn samostatně provádět ambulantní diagnostiku, prevenci a konzervativní 
terapii. Je oprávněn provádět ambulantní chirurgické výkony v rámci poskytování zdravotních 
služeb v plném rozsahu. Na lůžkovém zařízení je schopen provádět diagnostiku, léčbu 
a složitější chirurgické výkony samostatně. Současně je schopen samostatně provádět 
konziliární činnost pro jiné obory.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a 
ve svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.
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7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované 
způsobilosti v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a s 
minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb. 

• Seznam dalších odborníků:
- min. 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a

traumatologie pohybového ústrojí, z toho min. 5 let praxe od získání 
specializované způsobilosti v daném oboru.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2. 
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ I. typu musí poskytovat lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie 

a traumatologie pohybového ústrojí, musí vykazovat standardní ortopedickou 
a traumatologickou operativu, včetně nekomplikovaných revizních operací, 
kromě:

- dětské ortopedie,
- ortopedické onkologie,
- spondylochirurgie.

• Podmínkou je vlastní aseptický operační sál. 

7.1.2 Akreditované zařízení II. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované 
způsobilosti v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a s 
minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Seznam dalších odborníků:
- min. 4 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a

traumatologie pohybového ústrojí, z toho min. 5 let praxe od získání 
specializované způsobilosti v daném oboru.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2. 
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 
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Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ II. typu svou činností pokrývá téměř plné spektrum oboru, může chybět 

jedna ze tří subspecialit uvedených u AZ I. typu.
• AZ II. typu musí poskytovat lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie 

a traumatologie pohybového ústrojí a má samostatné lůžkové ortopedické 
oddělení.

• Podmínkou je vlastní aseptický operační sál + 1 sál pro akutní 
traumatologickou operativu.

• AZ II. typu provádí soustavně akutní traumatologii. 

7.1.3 Akreditované zařízení III. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované 
způsobilosti v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí a s 
minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Seznam dalších lékařů:
- 2 lékaři jako školitelé se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie

a traumatologie pohybového ústrojí, z toho min. 5 let praxe v oboru od
získání specializované způsobilosti a nejméně 5 dalších lékařů
se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2. 
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ III. typu musí poskytovat lůžkovou zdravotní péči v oboru ortopedie 

a traumatologie pohybového ústrojí, má samostatné lůžkové ortopedické 
oddělení, vlastní operační sály a vyčleněný specializovaný sál pro septickou 
operativu. 

• AZ III. typu svým rozsahem pokrývá plné spektrum oboru.  
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7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, a to v části „akreditované zařízení III. typu“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
traumatologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

9) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
traumatologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

10) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
plastická chirurgie, a to v části „akreditované zařízení II. typu nebo III. typu“.

11) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
cévní chirurgie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

12) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
neurochirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.

13) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
rehabilitační a fyzikální medicína, a to v části „akreditované pracoviště I. typu“.

14) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
neurologie, a to v části „akreditované pracoviště I. typu“.

15) ... v jakémkoliv vzdělávacím programu.
16) ...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské 

ozáření, tzn., nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších 
předpisů.

17) ... v uvedeném vzdělávacím programu.
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí 
a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy 
umělé plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie 
a terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ 
transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 

19



128� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí����l����ČÁSTKA 7MZ ČR Vzdělávací program oboru ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE
POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a 
komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL 
ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé. 1
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.4 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických 
a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.

1

b) Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany 
do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1

c) Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický 
charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientům pro typické 
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů 
ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ, částka 11, 
Listopad 2003).

1

e) Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění 
a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření –
optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních 
pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření ve 
zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti).

1

g) Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s přímou odpovědností.

1

h) Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem 
ozářeným v důsledku radiační nehody. 1

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro 
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační 
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 
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Vzdělávací program
oboru

OTORINOLARYNGOLOGIE A
CHIRURGIE HLAVY A KRKU

1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 2 

2.1 Základní otorinolaryngologický kmen – v délce minimálně 24 měsíců ....................2 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců.................................4 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................4 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 5 
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního otorinolaryngologického 
kmene.........................................................................................................................5 

3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 
absolvovaných na konci specializovaného výcviku.................................................11 

4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 14 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 15 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 16 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 16 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................16 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................18 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 19 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................19 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání je příprava odborníka v oboru otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku (dále jen „ORL“), který ovládá diferenciální diagnostiku nosních, 
ušních a krčních onemocnění. Má znalosti etiologie, fyziologie a patofyziologie příznaků 
a diferenciální diagnostiky onemocnění hlavy a krku. Ovládá indikace a techniku speciálních 
diagnostických postupů chorob v oblasti hlavy a krku, léčbu onemocnění v oblasti hlavy 
a krku a neodkladnou léčbu náhlých stavů v ORL a odborné lékařské pomoci v těchto 

1
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situacích u dětí i dospělých nemocných. Cílem vzdělávání je osvojení potřebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností umožňujících samostatnou činnost specialisty 
u poskytovatele zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní péči a samostatnou 
činnost u poskytovatele zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči v rozsahu 
náplně vzdělávacího programu specializace.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením 
nejméně šestiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou 
a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle 
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň 
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Stáže v základním otorinolaryngologickém kmeni mohou být absolvovány 
v libovolném pořadí.

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru otorinolaryngologie
a chirurgie hlavy a krku je zařazení do oboru, absolvování základního 
otorinolaryngologického kmene (24 měsíců), specializovaného výcviku (36 měsíců) a úspěšné 
složení atestační zkoušky. Celková doba specializačního vzdělávání je minimálně 5 let, z toho

2.1 Základní otorinolaryngologický kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.

a) všeobecná povinná praxe 
Akreditované zařízení Počet měsíců
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační 2

chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 2

vnitřní lékařství 1), 4) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění 2

2
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b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení Počet měsíců
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1), 5), 6) – poskytovatel zdravotních 
služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v celém spektru 
otorinolaryngologických onemocnění s akreditací I. typu nebo II. typu 

14

foniatrie (včetně přidělování protetických pomůcek) 7) 3
dětská otorinolaryngologie 8) 1
specializační stáž na výukovém zařízení 9) 1 týden

c) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
traumatologie 1), 10) 1
orální a maxilofaciální chirurgie 1), 11) 1
klinická onkologie 1), 12) 1
neurologie 1), 13) 1
oftalmologie 1), 14) 1
plastická chirurgie 1), 15) 1
dětské lékařství 1) 16) 1
neurochirurgie 1), 17) 1
radiologie a zobrazovací metody 1), 18) 1

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních 
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího 
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, 
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel 
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být 
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).

3
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Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditované zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků 
stanovených pro výcvik v rámci základního otorinolaryngologického kmene (včetně 
úspěšného absolvování povinného písemného testu na závěr specializační stáže po základním
otorinolaryngologickém kmeni na výukovém pracovišti).

Část II.

d) povinná praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1), 5), 6) – poskytovatel zdravotních 
služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v celém spektru 
otorinolaryngologických onemocnění s akreditací I. typu nebo II. typu

36

z toho

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1), 6) – poskytovatel 
zdravotních služeb poskytující ambulantní a lůžkovou zdravotní
péči v celém spektru otorinolaryngologických onemocnění, kde je 
poskytována péče v celé šíři oboru včetně foniatrie 7) s akreditací 
II. typu

6

z toho specializační stáž na výukovém zařízení s akreditací II. 
typu 9) 1

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část III.

e) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 19) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 19) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 19) 1
kurz Radiační ochrana 20) 1
test na závěr specializační stáže na výukovém pracovišti s akreditací II. typu 9) 5

4
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f) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
kurz Preparační – chirurgie nosu
kurz Preparační – chirurgie ucha
kurz Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku – Česká ORL 
akademie
další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční garantované 
příslušnou odbornou společností při České lékařské společnosti J.E. Purkyně 
(dále jen „ČLS JEP“) nebo Institutem postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen 
„ČLK“) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými 
zařízeními aj.

v rozsahu min. 
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek a 
léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního 
otorinolaryngologického kmene

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání 
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; 
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta 
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných 
komplikací; zásady pooperační analgesie).

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky 
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních 

5
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funkcí.
• Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
• Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení 

zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 

základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru; 

zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do 
stabilizované polohy na boku.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 
či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 
základních životních funkcí.

• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu, 
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení 
do stabilizované polohy na boku.

• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Chirurgie – 2 měsíce praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. 
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým 

výkonům.
• Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence 

při běžných operacích.
• Předoperační příprava nemocných.
• Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
• Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
• Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
• Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých 

tkání, včetně imobilizace.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Prevence a terapie tromboembolické nemoci.

6
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• Předoperační a pooperační rehabilitace.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Prevence a základní ošetření dekubitů.
• Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních 

a hrudních.
• Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

Praktické dovednosti

• Vyšetření hlavy, hrudníku, končetin a břicha (včetně per rectum).
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
• Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
• Péče o stomie.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.
• Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální 

anestezie a šití).
• Asistence při chirurgických operačních výkonech.
• Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního 

poranění.
• Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Vnitřní lékařství – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, 

léčba a prevence.
• Základní vyšetřovací metody.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

7
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potransfúzních komplikací.
• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacientů.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Zavedení nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání 
v rámci základního otorinolaryngologického kmene (povinná praxe v oboru kmene)
Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku – 14 měsíců praxe (včetně poskytování 
zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek
minimálně 1x týdně) na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným 
dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Základy anatomie a patofyziologie hlavy a krku.
• Vyšetřovací metody v ORL, včetně paraklinických, audiologických, 

vestibulárních, mikroskopických a endoskopických.
• Předoperační vyšetření a obecná příprava k ORL operaci.
• Indikační kritéria a operační postupy u základních ORL onemocnění 

(adenoidní vegetace, chronická tonzilitida, paratonzilární absces, 
deviace nosního septa, nosní polypoza, perforace bubínku, chronický 
zánět středouší, uzlinový syndrom na krku, laterální a mediální krční 
cysty, nádory hlavy a krku, onemocnění slinných žláz, cizí tělesa 
v horních cestách dýchacích a polykacích, traumata obličejového 
skeletu, hluboké krční záněty, apod.). 

• Diferenciální diagnostika akutních ORL onemocnění (bolest v krku, 
bolest ucha, epistaxe, rezistence na krku, dušnost, závratě, 
nedoslýchavost, apod.).

Praktické znalosti  

• Chirurgické nástroje, zařízení a chod operačních sálů a ORL vyšetřovací 
jednotky.

• Znalost vlastností léčivých přípravků užívaných k analgezii a místnímu 
znecitlivění, včetně řešení možných komplikací při jejich podání.

• Základy podání oxygenoterapie a provedení tracheo/koniotomie.
• Základní postupy při endoskopii horních cest dýchacích a polykacích.
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Praktické dovednosti

• Ošetření epistaxe a nekomplikovaných traumat nosu.
• Paracentéza a ošetření nekomplikované perforace bubínku.
• Incize paratonzilárního abscesu.
• Ošetření nekomplikovaných ran (na hlavě a krku).
• Operace: adenotomie, tonzilektomie, exstirpace benigních kožních 

tumorů, exstirpace benigních útvarů na krku (uzlina, cysta), direktní 
laryngoskopie, ezofagoskopie, apod.

• Asistence a pozorovatel při operacích nosu (septoplastika, FESS), ucha 
(myringoplastika, tympanotomie, atikoantrotomie, apod.), slinných žláz 
(extirpace submandibulární žlázy, sialolitektomie, parotidektomie), 
onkochirurgické výkony hlavy a krku (bloková disekce, laryngektomie, 
faryngektomie, apod.).

Foniatrie – 3 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným 
dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Znalosti v audiologii, otoneurologii, fonochirurgii, znalosti o 
diagnostice a léčbě poruch hlasu, řeči a vad sluchu včetně přidělování 
sluchové a hlasové protetiky. 

• Péče o pacienty s kochleární (kmenovou) neuroprotézou
• Problematika poruch řeči. 
• Základy pedaudiologie.

Praktické znalosti  

• Zásady dispenzarizace sluchově postižených a přidělování sluchadel.
• Základy akustiky, principy audiologických vyšetření, metodické

postupy audiologických vyšetření pro dospělé – klinická audiologie, 
posuzování sluchových vad.

• Rehabilitace v oboru.

Praktické dovednosti

• Základní protetika v otorinolaryngologii (sluchadla, hlasová protetika).
• Přidělování protetických pomůcek včetně sluchadel.
• Hodnocení audiometrických (objektivních i subjektivních) metod. 
• Posuzování pracovníků pro riziko hluku. 

Dětská otorinolaryngologie – 1 měsíc praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. 
typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Anatomie a patofyziologie hlavy a krku u dětí.
• Odlišnosti v provádění ORL vyšetření u dětí.
• Medikace u dětí a předoperační příprava v závislosti na věku.
• Vrozené vývojové vady u dětí v oblasti ORL, genetické syndromové 

a nesyndromové vady v ORL.
• Zánět středouší a komplikace u dětí, včetně intrakraniálních.
• Laryngitida a epiglotitida u dítěte.
• Odlišnost nádorových onemocnění u dětí.

Praktické znalosti  • Vyšetření sluchu u dětí, objektivní vyšetřovací metody, zejména OAE 
a tympanometrie.
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• Posuzování zobrazovacích metod u onemocnění ORL oblasti u dětí.
• Rozdíly v medikaci, analgezii, lokální anestezii a resuscitaci u dětí a 

dospělých. 
• Paracentéza adenotomie, epifaryngoskopie, laryngoskopie u dítěte.
• Nádorová onemocnění u dětí, diagnostika a ošetřování benigních

a maligních nádorů v dětském věku, hemangiomy, lymfangiomy, 
maligní lymfomy, sarkomy, karcinomy.

• Ošetření poleptání polykacích, dýchacích cest u dětí, cizí tělesa
v dýchacích a polykacích cestách.

Praktické dovednosti

• Vyšetření zvukovodu, bubínku, sluchu, tympanometrie u dětí.
• Paracentéza u dětí.
• Endoskopie nosních průchodů, epifaryngu, laryngu u dětí, intubace u 

dítěte.
• Vyšetření uzlinových syndromů u dětí a vyhodnocení nálezů.

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním 
vedením po ukončení základního otorinolaryngologického kmene

• Provádění komplexního vyšetření ORL nemocného, včetně administrativy ambulantní 
i hospitalizační.

• Propouštění ORL nemocného z ambulantního i nemocničního léčení, včetně nezbytné 
administrativy.

• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., včetně infúzní terapie.
• Indikace a aplikace krevní transfúze, včetně krevních derivátů.
• Asistence u všech operací, s možností samostatně provádět pod odborným vedením jejich část, 

či celé výkony dle rozhodnutí školitele.
• Provádění převazů operačních ran a rozhodování o jejich dalším léčení.
• Provádění ambulantních ORL chirurgických výkonů v rozsahu určeném školitelem.
• Zajišťování diagnosticko-terapeutického procesu na jednotlivých odděleních ORL pracoviště, 

včetně JIP.
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Získání základní ORL anamnézy, základní fyzikální vyšetření, znalosti základní diferenční 

diagnostiky u ORL onemocnění.
• Indikace paraklinických vyšetření laboratorních a zobrazovacích.
• Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek 

minimálně 1 x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny 

ve vzdělávacím programu a logbooku.

Praktické dovednosti musí být rozvíjeny na akreditovaných zařízeních poskytovatelů 
zdravotních služeb pod vedením školitelů, kteří stvrzují průběh praktického výcviku, včetně 
závěrečného zhodnocení do logbooku.
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3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci specializovaného výcviku

Teoretické znalosti

Vlastní obor
 Znalosti anatomie, fyziologie, patologické anatomie, patofyziologie orgánů 

v oblasti hlavy a krku se zaměřením na klinickou praxi.
 Znalosti anatomie, fyziologie a patofyziologie a funkčních vztahů uplatňujících se 

v diagnostice a diferenciální diagnostice onemocnění v oblasti hlavy a krku. 
 Dokonalé znalosti z topografické a patologické anatomie orgánů oblasti hlavy 

a krku. 
 Znalosti diagnostiky a léčby život ohrožujících stavů a jejich léčby, se zvláštním 

zřetelem k onemocněním v oblasti hlavy a krku. 
 Léčba komplikací a iatrogenních poškození, vzniklých ve spojitosti 

s otorinolaryngologickými onemocněními.
 Znalosti v audiologii, otoneurologii, fonochirurgii, znalosti o diagnostice a léčbě 

poruch hlasu, řeči a vad sluchu včetně sluchové a hlasové protetiky, funkční 
chirurgii hlavy a krku, chirurgie baze lební, otochirurgii včetně rekonstrukčních 
operací a chirurgické léčby hluchoty, chirurgie traumat v oblasti vedlejších 
nosních dutin a střední třetiny obličeje, endokrinochirurgii hlavy a krku.

 Lékař se specializací z otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ovládá 
zvláštnosti otorinolaryngologických onemocnění v oblasti hlavy a krku i v
dětském věku a u geriatrických nemocných. Znalosti z alergologie a imunologie 
má v takovém rozsahu, aby zvládal léčbu nemocných s těmito chorobami v ORL 
oblasti, a ovládá diagnostické metody odpovídající úloze otorinolaryngologa léčbě 
těchto onemocnění.

 Ovládá zásady dispenzarizace sluchově postižených a přidělování sluchadel.
 Ovládá základy akustiky, principy audiologických vyšetření, metodické postupy 

audiologických vyšetření pro dospělé – klinická audiologie, posuzování 
sluchových vad.

 Ovládá diagnostiku sluchových vad a jejich korekce, indikace a přidělování 
kompenzačních pomůcek.

 Ovládá hodnocení stroboskopických nálezů, organické i funkční poruchy hlasu.
 Ovládá diagnostiku a léčbu specifických zánětů včetně epidemiologických 

opatření. Znalosti z infekčního lékařství a epidemiologie ovládá v rozsahu nutném 
ke správné léčebné praxi v oboru především s přihlédnutím k ATB politice a 
epidemiologické situaci v regionu a ve státě.

 Ovládá diagnostiku a léčbu projevů HIV infekcí v otorinolaryngologii.
 Zvláštní pozornost je věnována schopnosti odborníka diagnostikovat a indikovat 

léčbu u onkologických onemocnění. Ovládá zásady onkologické léčby včetně 
základních znalostí z chemoterapie a radioterapie, má znalosti o radiosenzitivitě
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nádorů, druzích zářičů a léčebných dávkách, o cytostaticích, léčebné strategii 
a komplikacích onkologické léčby. 

 Ovládá diagnostiku a léčbu traumat v ORL oblasti, včetně poleptání polykacích 
cest.

 Znalosti z farmakoterapie v rozsahu celého oboru, především pak v oblasti 
antibiotické léčby, zásad antibiotické profylaxe, znalosti z prevence 
trombembolické nemoci. Terapie imunopatií a alergických onemocnění. 

 Znalosti medicíny katastrof a léčby válečných poranění v rámci ORL oboru 
a úlohy otorinolaryngologa v těchto situacích.

 Má základní informace o etiologii, příznacích a terapeutických postupech 
u rozštěpových vad orofaciálního komplexu.

Zvláštní znalosti a dovednosti z dalších oborů
Vyžaduje se znalost souvisejících onemocnění a diferenciálně diagnostických znalostí 

z oborů stomatologie, maxilofaciální chirurgie, oftalmologie, neurologie, dětského lékařství,
geriatrie, diabetologie a endokrinologie, chirurgie, plastické chirurgie a vnitřního lékařství.

Vnitřní lékařství

• Je požadována především znalost léčby akutních stavů ve vnitřním lékařství. 
Znalosti etiopatogeneze a diagnostiky těch interních onemocnění, která mají 
přímou souvislost s oborem otorinolaryngologie, především je-li nutná při 
jejich léčbě účast ORL odborníka. Zvláštní zřetel je kladen na zvláštnosti 
v endokrinologii, gastroenterologii a geriatrii. 

Chirurgie

• Jsou požadovány znalosti první lékařské pomoci včetně její organizace, 
schopnost organizovat týmovou práci. Znalosti z urgentní medicíny 
a medicíny katastrof. Znalosti z organizace záchranné služby. Ošetřování 
traumat v oblasti hlavy a krku, včetně základní chirurgické profylaxe. 
Diagnostika náhlých příhod břišních a život ohrožujících chirurgických 
onemocnění v rozsahu znalostí všeobecného lékaře. Znalosti antisepse 
a asepse a jejich praktické provádění. Znalost chirurgických technik (infúzní 
terapie se vztahem k vnitřnímu prostředí po chirurgické léčbě, léčba krevními 
deriváty včetně hygienicko-epidemiologických opatření). 

Anesteziologie 
a intenzivní 
medicína

• Kardiopulmonální resuscitace bez přístrojové i s přístrojovou podporou, 
zajištění dýchacích cest, intubace, koniotomie, tracheotomie. Kyslíková 
terapie, první lékařská pomoc při polytraumatech, úrazech elektrickým 
proudem, po fyzikálních únicích tepla, při utonutí, po škrcení a oběšení. 
Léčba šoků, a to i nechirurgických. Léčba metabolického rozvratu. 
Farmakologie a farmakodynamika léčiv, používaných ke všem druhům 
znecitlivění. Znalosti z analgosedace a jejího vedení. Diagnostika intoxikace 
těmito farmaky a její léčba. Zásady vedení celkové anestezie a 
neuroleptanalgezie. Základy léčby hemoragických šokových stavů. 
Defibrilace na zavřeném hrudníku. 

Oftalmologie • Ovládá znalosti diagnostiky a léčby orbitocelulitidy, endokrinní oftalmopatie, 
onemocnění slzných cest, léčba nádorových onemocnění oka a očních adnex 
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ve spolupráci s očním lékařem. Ovládá léčebné postupy z traumatologie 
v oblasti orbit. 

Neurologie

• Má znalosti neurologické diagnostiky onemocnění především ve vztahu 
k vestibulární problematice. Diagnostika a neurologické projevy traumat lbi, 
tumorů CNS a příznaky nádorů v oblasti hlavy a krku s možnou 
neurologickou symptomatikou. 

Radiologie 
a zobrazovací 
metody

• Diagnostické metody, indikace – RTG vedlejších dutin nosních, znalost 
základních projekcí rtg lbi, rtg spánkových kostí, vyšetření polykacích cest, 
plic. Ovládá základy sonografie krku, slinných žláz, uzlinového systému 
a měkkých tkání krku. Ovládá klinickou interpretaci výsledků scintigrafie, 
NMR, CT a PET v oblasti hlavy a krku, indikaci a hodnocení angiografie, 
atd. 

Farmakologie
• Znalosti farmakodynamiky léků používaných v léčbě ORL onemocnění, 

zvláště pak znalost antibiotické léčby zánětlivých onemocnění v ORL a ATB 
politiky ve vztahu k oboru. Balneologie a její uplatnění v otorinolaryngologii. 

Foniatrie

• Základní protetika v otorinolaryngologii (sluchadla, hlasová protetika). 
Rehabilitace a ergoterapie v oboru. Základy fonochirurgie. Péče o pacienty 
s kochleární (kmenovou) neuroprotézou a problematikou poruch řeči. Ovládá 
základy pedaudiologie. 

Klinická 
onkologie

• Onkologická terapie (chirurgická i nechirurgická) nádorů v ORL oblasti, 
zejména dutiny ústní a jazyka, orofaryngu, hrtanu, nosu, nosohltanu, krční 
části jícnu a kůže včetně plastických operací u dětí i dospělých. 

Ostatní obory
• Znalosti ve vztahu k oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.
• Znalosti z neurochirurgie ve vztahu k ORL oboru. 

Praktické dovednosti
Z vlastního oboru – standardní vyšetřovací metody včetně laboratorních

Ucho

• Otomikroskopie, audiologická diagnostika (subjektivní i objektivní metody, 
včetně nadprahových testů a jejich interpretace, vyšetření otoakustických 
emisí a metod ERA), vyšetření simulace a agravace v audiologii, 
neurootologické vyšetření. Samostatné provedení audiogramu. Interpretace 
rtg vyšetření, CT, NMR vyšetření a sonografie. Chirurgie ucha 
(tympanotomie – sanační a rekonstrukční operace). Kochleární implantace 
indikace a zásady chirurgie. BAHA sluchadla jejich problematika, atd. 

Nos a nosohltan

• Endoskopie dutiny nosní a epifaryngoskopie, rinomanometrie, léčba zánětů 
nosního vchodu, chirurgická léčba deformit nosu, zásady chirurgické léčby 
nádorů v této oblasti. Interpretace základních RTG vyšetření, CT, NMR 
vyšetření a sonografie v diagnostice onemocnění nosu. Přední a zadní nosní 
tamponáda, balónková tamponáda nosní. Funkční endonazální chirurgie. 
Rekonstrukční chirurgie střední obličejové etáže. 
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Hrtan a hltan

• Zvětšovací laryngoskopie a stroboskopie, probatorní excize v nepřímé 
laryngoskopii, urgentní intubace, koniotomie, tracheotomie. Diagnostická 
ezofagoskopie a bronchoskopie rigidní event. flexibilní. Interpretace 
základních RTG vyšetření, CT vyšetření a sonografie krku. Tonzilektomie, 
chirurgická léčba paratonzilárního abscesu. Chirurgická léčba chrápání. 
Ošetření poranění rtu a traumat v oblasti dutiny ústní a hltanové branky, 
především jazyka. Diagnostika a léčba onemocnění slinných žláz. Extirpace 
submandibulární žlázy. Operace příušní žlázy a šetření lícního nervu. 
Chirurgická a nechirurgická léčba akutních stenozujících onemocnění 
horních cest dýchacích.

• Základní fonochirurgická diagnostika. 
• Diagnostika a léčba poruch polykání. 

Krk

• Zásady chirurgické léčby uzlinového aparátu krku – technika a indikace 
blokových disekcí. Chirurgie měkkých částí krku. Intubace s pomocí 
flexibilní optiky. Urgentní hypofaryngoskopie a bronchoskopie. Chirurgie 
krční části jícnu. Ezofagoskopie urgentní a diagnostická. Interpretace 
základních RTG vyšetření, CT, NMR vyšetření a sonografie. 

Znalosti dalších 
oborů

• Plastická chirurgie, základy operování v oblasti obličeje a krku. 
Traumatologie z hlediska maxilofaciální a stomatologické chirurgie. Základy 
neurochirurgické diagnostiky. Znalosti z infekčního lékařství ve vztahu k 
oboru. Znalosti očního lékařství ve vztahu k oboru.

• Léčba specifických zánětů v oboru včetně epidemiologie. 

Provozní vztahy

• Znalost koncepce oboru z hlediska organizačního (organizace dispenzární 
péče, forenzní hlediska v otorinolaryngologii, řízení ošetřovatelského týmu). 

• Vedení dokumentace v oboru. Základní posudková činnost v oboru 
(posuzování neschopnosti práce). Hygienicko-epidemiologické režimy 
v otorinolaryngologii, dietní systém a jeho aplikace v otorinolaryngologii. 

4 Všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky, 
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 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném 
zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem
 záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti, 

záznamy o provedených výkonech v logbooku. Celkové hodnocení 
školitelem na konci základního otorinolaryngologického kmene.

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního otorinolaryngologického
kmene vzdělávacího programu

 absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene 
potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na 
akreditovaném pracovišti (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném 
vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců,

 předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
 úspěšné absolvování písemného testu po ukončení základního 

otorinolaryngologického kmene a dalších školicích akcí.
c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce

 absolvování praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou způsobilostí
nebo zvláštní odbornou způsobilostí a vlastního specializovaného výcviku,

 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
 absolvování dalších školicích akcí,
 vypracování písemné práce/projektu, 
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 

Část III.).
d) Vlastní atestační zkouška

 teoretická část – obhajoba písemné práce/projektu nejméně měsíc před 
konáním ústní části zkoušky,

− 3 odborné otázky.
 praktická část – vyšetřovací postupy a diferenciální diagnostika závažných 

a život ohrožujících stavů v oboru.
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6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Odborník se specializací v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku zvládá 
diagnostiku a léčbu onemocnění horních i dolních cest dýchacích a polykacích, onemocnění 
endokrinních orgánů hlavy a krku, onemocnění ucha, včetně neurootologických onemocnění. 
Odborník se specializací v oboru ORL zvládá přidělení kompenzačních pomůcek (sluchadla 
aj.). Zvláště je pak schopen provádět diferenciální diagnostiku onemocnění hrtanu, slinných 
žláz, hltanu, nosu a vedlejších dutin nosních, ucha, štítné žlázy a trachey. Odborník 
se specializací je schopen samostatně provádět chirurgickou léčbu onemocnění v oblasti hlavy 
a krku u dětí i dospělých nemocných. Je schopen samostatně vést pracoviště poskytovatele 
zdravotních služeb a samostatně provádět léčebné úkony v celém rozsahu oboru
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Dokonale ovládá léčbu náhlých a neodkladných 
stavů v oboru.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli 
a ve svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované 
způsobilosti v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• AZ předkládá seznam dalších lékařů se specializovanou způsobilostí 
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a seznam lékařů způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez 
odborného dohledu po získání odborné způsobilosti.

• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení
profesním životopisem.

• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ 
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• AZ dokládá seznamem spolupráci s dalšími specialisty jiných oborů 
v rozsahu daném specializační náplní oboru otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku a/nebo dětská otorinolaryngologie.

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb. pro 
specializovanou péči v oboru otorinolaryngologie.

7.1.2 Akreditované zařízení II. typu

Personální
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované 
způsobilosti v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Seznam dalších lékařů:
-AZ dokládá úhrnně min. 3,0 pracovní úvazky lékařů se

specializovanou způsobilost v oboru otorinolaryngologie a 
chirurgie hlavy a krku.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení

profesním životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ 
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• AZ II. typu je poskytovatelem zdravotních služeb poskytující ambulantní 
a lůžkovou zdravotní péči v celém spektru otorinolaryngologických 
onemocnění, kde je poskytována péče v celé šíři oboru včetně foniatrie.

• AZ dokládá seznamem spolupráci s dalšími specialisty jiných oborů 
v rozsahu daném specializační náplní oboru otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku a/nebo dětská otorinolaryngologie.

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb. pro 
specializovanou péči v oboru otorinolaryngologie, která je nezbytná 
k provádění činností na požadované úrovni. 
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7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru foniatrie, a to v části „akreditované zařízení“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru dětská otorinolaryngologie, a to v části „akreditované zařízení“.

9) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, a to v části „výukové akreditované zařízení II. 
typu“ – Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole.

10) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
traumatologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

11) Pracoviště musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem orální a maxilofaciální 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.

12) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
klinická onkologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

13) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
neurologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

14) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
oftalmologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

15) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
plastická chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

16) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

17) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
neurochirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.

18) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
radiologie a zobrazovací metody, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

19) … v jakémkoliv vzdělávacím programu.
20) … absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské 

ozáření, tzn., nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších 
předpisů.
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a 
utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umělé 
plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a 
terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem 
/transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve 
specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé. 1
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.4 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických a 
stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.

1

b) Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany do 
soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1

c) Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický 
charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientům pro typické 
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů 
ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ, částka 11, 
Listopad 2003).

1

e) Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění a 
řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření –
optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních 
pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření ve 
zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti).

1

g) Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s přímou odpovědností.

1

h) Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem 
ozářeným v důsledku radiační nehody. 1

Celkem 8
Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro 
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační 
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 
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Vzdělávací program
oboru

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 1 

2.1 Základní patologický kmen – v délce minimálně 24 měsíců.....................................2 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců.................................3 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................4 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 5 
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního patologického kmene ............5 
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, 

absolvovaných na konci specializovaného výcviku...................................................9 
4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 11 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 12 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 13 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 13 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................14 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................15 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 16 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................16 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru soudní lékařství je získání potřebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti morfologické a laboratorní 
diagnostiky, toxikologie i oblasti medicínsko-právní a trestně-právní, umožňujících 
samostatnou specializovanou činnost v oboru.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru soudní lékařství 
je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého 
prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku 
v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.

1
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Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň 
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Stáže ve všeobecné povinné praxi základního patologického kmene mohou být 
absolvovány v libovolném pořadí, následující povinná praxe v oboru kmene je absolvována 
vcelku.

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru soudní lékařství je
zařazení do oboru, absolvování základního patologického kmene (24 měsíců), 
specializovaného výcviku (36 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba 
specializačního vzdělávání je minimálně 5 let, z toho

2.1 Základní patologický kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) všeobecná povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační 2

chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 2

vnitřní lékařství 1), 4) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění 2

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení Počet měsíců
patologie 1), 5), 6) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu 18

Praxe musí být absolvována u poskytovatele zdravotních služeb pro obor patologie
nebo soudní lékařství s akreditací I. typu nebo II. typu, kde jsou nevýběrově prováděna 
veškerá nekroptická vyšetření (včetně pitev dětí). Absolvent specializačního vzdělávání 
provede v rámci základního kmene minimálně 120 pitev.

Na závěr této praxe absolvuje 5denní specializační kurz Základy patologie na
akreditovaném zařízení oboru patologie s akreditací II. typu ukončenou závěrečným testem. 
Součástmi testu jsou histopatologická diagnostika nekroptických případů, samostatné 
provedení pitvy a písemný test z teoretických znalostí. Úspěšné složení testu opravňuje 
absolventa samostatně provádět pitvy.

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
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zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních 
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího 
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, 
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel 
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být 
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditované zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků 
stanovených pro výcvik v rámci základního patologického kmene stvrzených zápisem 
školitele do průkazu odbornosti pro lékaře (specializační index) včetně absolvování 
povinného specializačního kurzu Základy patologie po základním patologickém kmeni
a úspěšným absolvováním písemného testu. Specializovaný výcvik probíhá v akreditovaných 
zařízeních pro specializační vzdělávání v oboru soudní lékařství a dalších oborech.

Část II.
c) povinná praxe

Akreditované zařízení Počet měsíců
soudní lékařství 1), 7), 8) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo 
II. typu 35

z toho předatestační specializační stáž 8) – na výukovém zařízení
s akreditací II. typu 6 týdnů

d) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
traumatologie 1), 9), 10) – s praxí při příjmu a léčbě zraněných pacientů 1

3
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e) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
Zdravotnická záchranná služba 11) 1
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) 1

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část III.
f) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 12) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 12) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 12) 1
specializační kurz Základy patologie 13) na akreditovaném zařízení patologie 
s akreditací II. typu 6) včetně pořádání povinného testu Základy patologie 8) na 
konci základního patologického kmene

5

kurz specializační Soudní lékařství 13) 5
stáž předatestační specializační na výukovém zařízení s akreditací II. typu 13) 6 týdnů
test na závěr předatestační specializační stáže na výukovém zařízení s akreditací 
II. typu 13)

g) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční garantované 
příslušnou odbornou společností při České lékařské společnosti J.E. Purkyně 
(dále jen „ČLS JEP“) nebo Institutem postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen 
„ČLK“) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými 
zařízeními aj., případně akce zahraniční

v rozsahu min. 
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek a 
léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

4
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního 
patologického kmene

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání 
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; 
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta 
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných 
komplikací; zásady pooperační analgesie).

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky 
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních 
funkcí.

• Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
• Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení 

zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 

základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru; 

zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do 
stabilizované polohy na boku.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 
či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 
základních životních funkcí.

• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu, 
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení 
do stabilizované polohy na boku.
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• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Chirurgie – 2 měsíce praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. 
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým 

výkonům.
• Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence 

při běžných operacích.
• Předoperační příprava nemocných.
• Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
• Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
• Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
• Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých 

tkání, včetně imobilizace.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
• Předoperační a pooperační rehabilitace.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Prevence a základní ošetření dekubitů.
• Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních 

a hrudních.
• Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

Praktické dovednosti

• Vyšetření hlavy, hrudníku, končetin a břicha (včetně per rectum).
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
• Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
• Péče o stomie.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.
• Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 
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materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální 

anestezie a šití).
• Asistence při chirurgických operačních výkonech.
• Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního 

poranění.
• Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Vnitřní lékařství – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, 

léčba a prevence.
• Základní vyšetřovací metody.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacientů.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Zavedení nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Vedení zdravotnické dokumentace.
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Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 18 měsíců specializační přípravy v rámci 
základního patologického kmene

Patologie – 18 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Anatomie lidského těla.
• Pitevní technika dospělých i dětí.
• Principy přípravy histologických řezů a jejich barvení.
• Základy histochemických metod.
• Psaní pitevního protokolu a pitevní diagnózy.
• Obecná a systémová patologie.

Praktické znalosti

• Technika pitev.
• Makroskopická diagnostika v pitevně.
• Mikroskopická diagnostika nekroptických případů.
• Kompletní administrativa pitevního protokolu.
• Barvicí techniky v histopatologii.

Praktické dovednosti

• Technika pitev.
• Samostatné provedení pitvy.
• Základy makroskopické diagnostiky v pitevně.
• Základy mikroskopického vyšetření histologických řezů.
• Administrativa pitevního protokolu.
• Základní barvicí techniky v histopatologii.
• Samostatné zpracování nálezu pro pitevní protokol.
• Odběr materiálu pro histologická a bakteriologická vyšetření.
• Fotografická dokumentace makroskopických a mikroskopických nálezů.

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním 
vedením po ukončení základního patologického kmene

• Samostatné provádění pitev dospělých i dětí.
• Odběr materiálu pro histologická a bakteriologická vyšetření.
• Uzavírání pitevních protokolů, včetně konečné diagnózy a popisu histologických preparátů.

Minimální počet provedených výkonů 
Výkony Počet
Pitvy 120

Seznam provedených výkonů je orientační a uvádí nejmenší počet výkonů během 
2 roku specializační přípravy, který lze považovat za přiměřenou praxi k vydání certifikátu 
o absolvování základního patologického kmene.
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3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, absolvovaných na konci specializovaného výcviku 

Teoretické znalosti 

Soudní lékařství – obecná část
 Koncepce oboru soudního lékařství. Právní problematika ve vztahu k soudnímu 

lékařství. 
 Trestní zákon. Trestní řád. Formy odpovědnosti při výkonu lékařského povolání. 

Struktura soudů, státních zastupitelství. Policie ČR. 
 Lékař jako svědek. Lékař jako znalec. Lékařské vysvědčení. Lékařské potvrzení. 

Odborné vyjádření. Znalecký posudek. 
 Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků. Poučení a souhlas nemocného. 

Revers. Poškození života a zdraví pacienta v souvislosti s výkonem 
zdravotnických služeb. Postup lege artis a non lege artis. Znalecké komise. 

 Smrt. Postup při úmrtí osoby nebo nálezu mrtvého těla mimo zdravotnické 
zařízení. Prohlídka zemřelého na místě nálezu. Druhy, nařizování a provádění 
pitev. Posmrtné změny. Určení doby smrti. Vitální a supravitální reakce. Stáří 
poranění. Imunohistochemická technika v soudnělékařské diagnostice. 
Soudnělékařská identifikace osoby neznámé totožnosti, vč. kosterního nálezu. 

 Hromadná neštěstí. Exhumace. Balzamace. Hodnocení závažnosti poranění pro 
orgány činné v trestním řízení. Ublížení na zdraví. Těžká újma na zdraví. Bolestné 
a ztížení společenského uplatnění.

Soudní lékařství – speciální část 
Thanatologie a forenzní traumatologie
 Smrt přirozená. Náhlé úmrtí v dětském a dospělém věku. Smrt neočekávaná. 

Hladovění. 
 Smrt násilná. Trestné činy proti životu a zdraví. Těhotenství a porod ze 

soudnělékařského hlediska. Vražda novorozeného dítěte matkou. Násilí vůči dítěti.
 Poranění způsobená předmětem tupým. Poranění ostrým hrotnatým předmětem. 

Dopravní nehody. Poranění při pádech. Poranění způsobená zvířaty. Úrazy 
v letectví. Pracovní úrazy. Udušení. Střelná poranění. Poškození organismu 
fyzikálními vlivy (termické účinky, elektrický proud, blesk, změny 
atmosférického tlaku, účinky záření). 

 Mechanismy vzniku poranění. Biomechanika.

Forenzní toxikologie
 Klinický průběh, mechanismus a morfologický obraz otrav jedy anorganickými

a organickými. Omamné a psychotropní látky. Otravy potravinami a houbami.
 Jedy rostlinné a živočišné. Odběr materiálu k toxikologickému vyšetření při pitvě.
 Závislost na alkoholu. Nealkoholová drogová závislost. Posuzování akutní 

intoxikace alkoholem a drogami. Hodnocení toxikologického nálezu ve vztahu k
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chorobným či úrazovým změnám. Základní principy chemické toxikologické 
analýzy biologického materiálu.

Forenzní biologie
 Základy vyšetřování stop biologického původu. Odběr materiálu k vyšetření při 

pitvě a zajištění biologických stop. Průkaz krve. Druhová příslušnost. Krevní 
skupinová příslušnost. Důkaz těhotenství ve skvrnách. Důkaz menstruační krve. 
Vylučovatelství. Krevní skupinové vlastnosti AB0 systému ve vlasech, sekretech 
a tkáních. Průkaz spermatu. Vyšetření dalších krevních skupinových systémů ve 
stopách.

 Teoretické principy forenzní molekulární biologie. Analytické postupy ve forenzní 
molekulární biologii. Principy vyšetření. Interpretace nálezu. Zjišťování paternity.

Praktické dovednosti nezbytně nutné
 Umět provést prohlídku zemřelého na místě s popisem na videozáznam; zvládat 

týmovou spolupráci při ohledání místa činu, vyšetřování a rekonstrukci trestného 
činu.

 Ovládat pitevní techniku dospělé osoby, dítěte i novorozence při náhlém 
i násilném úmrtí a v případech posuzování správného postupu při výkonu 
zdravotní péče.

 Ovládat indikaci, odběr a zajištění materiálu při pitvě k laboratorním vyšetřením 
(histologickému, /imuno/histochemickému, bakteriologickému, virologickému, 
toxikologickému, antropologickému, forenzně biologickému vč. sérologie 
a molekulární biologie).

 Ovládat zápis pitevního protokolu.
 Umět diagnostikovat makroskopicky i mikroskopicky chorobné i úrazové změny 

a nálezy interpretovat v diagnostickém závěru.
 Ovládat posuzování mechanismu vzniku a závažnosti poranění, příčinné 

souvislosti poranění se smrtí, intenzity násilí.
 Ovládat určování doby smrti na základě prohlídky zemřelého na místě či údajů 

z místa, pitevního nálezu a dalších vyšetření.
 Dokázat hodnotit vitální reakci a stáří poranění.
 Ovládat postupy a metody při identifikaci zemřelých osob neznámé totožnosti, 

identifikaci kosterních pozůstatků, a to s využitím poznatků forenzní antropologie, 
stomatologie, forenzní biologie včetně molekulární genetiky.

 Umět na základě pitevního nálezu posoudit otázku sebevraždy, náhody, smrti jako
důsledku protiprávního jednání.

 Na základě pitvy a dalších potřebných laboratorních vyšetření dokázat sestavit 
nález a vypracovat posudek pro potřebu zdravotnictví i jiného právního řízení.

 Umět vypracovat posudek k mechanismu vzniku a závažnosti poranění na základě 
spisové a zdravotnické dokumentace.

 Ovládat výpočty při posuzování hladiny ethanolu v krvi na základě údajů ve spisu.
 Dokázat podat a obhájit posudek při soudním jednání.
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 Umět provést prohlídku pachatele/oběti trestného činu s forenzním popisem 
poranění, event. jiných změn.

 Ovládat bodové hodnocení pro potřeby odškodňování bolestného a ztížení 
společenského uplatnění.

 Ovládat základní orientační toxikologická vyšetření biologického materiálu a umět 
zhodnotit toxikologický nález v posudku.

 Ovládat hodnocení základního vyšetření ve forenzní biologii pro identifikaci 
jedince či stop s interpretací nálezu v posudku.

 Zvládnout vedení dokumentace a poskytování dat pro statistické zpracování 
nálezů pomocí výpočetní techniky.

Praktické dovednosti
Minimální počet výkonů
Výkony Počet
Pitvy případů náhlé a násilné smrti, včetně diagnostického zpracování 300
Vypracování posudků k mechanismu vzniku a závažnosti poranění na základě 
spisové dokumentace 30

Výpočet hladiny alkoholu v krvi na základě údajů zadaných ve spisové 
dokumentaci 30

Účast při soudním jednání s obhajobou znaleckého posudku z oboru soudního 
lékařství 10

Vyšetření ve forenzní biologii (hodnocení a interpretace výsledku) 20
Základní chemicko-toxikologická vyšetření (interpretace nálezů) 10

Ostatní obory
Požadované teoretické znalosti
 Základní znalosti z anatomie, histologie, embryologie, klinické biochemie, 

patofyziologie a všeobecný přehled o všech klinických oborech, aby byl schopen 
provádět korelaci patologicko-anatomických a soudnělékařských nálezů.

 Základní znalosti z traumatologie, včetně mechanismů vzniku poranění a způsobů 
léčby.

Požadované praktické dovednosti
Schopnost aplikace znalostí zejména z anatomie, histologie i klinických oborů při 

zhodnocení soudnělékařských nálezů a jejich interpretaci v posudkové činnosti.

4 Všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
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lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném 
zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem
 školitel pravidelně provádí záznam o absolvované praxi a konkrétních 

výkonech zápisem do průkazu odbornosti v šestiměsíčních intervalech.
b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního patologického kmene 

vzdělávacího programu
 potvrzení o absolvování všeobecné povinné praxe všemi školiteli 

s příslušnou specializovanou způsobilostí na akreditovaném zařízení
(viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem, v délce 
minimálně 24 měsíců,

 předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
 absolvování specializačního kurzu Základy patologie po základním 

patologickém kmeni, o úspěšném absolvování specializačního kurzu 
Základy patologie se vydává certifikát,

 úspěšné absolvování písemného testu Základy patologie na závěr 
specializačního kurzu Základy patologie po ukončení základního 
patologického kmene.

c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
 absolvování povinných školicích akcí – záznam v průkazu odbornosti,
 absolvování požadované praxe ve vlastním specializovaném výcviku 

potvrzené všemi školiteli se specializovanou způsobilostí a školicích akcí,
 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
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 vypracování písemné práce (projektu), týkající se soudnělékařské 
problematiky,

 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 
Část III.),

 úspěšné absolvování písemného testu na závěr předatestační specializační 
stáže v soudním lékařství.

d) Vlastní atestační zkouška
 teoretická část – 3 odborné otázky z obecné a speciální části oboru,

- obhajoba písemné práce na zadané téma.
 praktická část – vypracování posudku k mechanismu vzniku a kvalifikaci 

závažnosti poranění na základě spisové a zdravotnické 
dokumentace nebo posudku s výpočtem hladiny alkoholu v
krvi dle údajů zadaných ve spisové dokumentaci (před 
komisí, v den atestační zkoušky),

- hodnocení nálezu s interpretací výsledku při laboratorním 
vyšetření biologického materiálu za účelem identifikace 
nebo stanovení diagnózy na výukovém zařízení s akreditací 
II. typu, nejvýše 3 měsíce před konáním atestační zkoušky).

6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru soudní lékařství je schopen samostatné 
činnosti při práci na soudnělékařském pracovišti poskytovatele zdravotních služeb. Je 
připraven řešit i složité otázky v diagnostické oblasti náhlé a násilné smrti, navrhovat 
a prosazovat opatření, která vyplývají z funkčního postavení.

Je způsobilý systematicky předávat teoretické znalosti i praktické zkušenosti svým 
spolupracovníkům, vykonávat konziliární činnost pro lékaře jiných oborů. Je schopen
vykonávat znaleckou činnost zejména pro potřeby Policie ČR a soudů v trestně-právním
i občansko-právním řízení.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a 
ve svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 

13



ČÁSTKA 7����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Soudní lékařství 167
MZ ČR Vzdělávací program oboru SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ

personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru soudní lékařství a min. 5 let 
praxe v oboru od získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odbornou 
způsobilost v oboru soudní lékařství a min. 3 roky praxe v oboru od získání 
zvláštní odborné způsobilosti v oboru soudní lékařství a s minimálním
úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Na AZ musí být další lékař, který má specializovanou způsobilost nebo 
zvláštní odbornou způsobilost v oboru soudní lékařství a s min. úvazkem 0,8.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.:
- standardní pitevní trakt s pitevnou, pitevními stoly s možností 

bodového osvětlení, standardním instrumentariem a možností 
fotodokumentace a RTG vyšetření, nekroptickou laboratoří 
připravující kromě běžných histologických preparátů i preparáty 
histochemické a imunohistologické,

- laboratoří pro vyšetření alkoholu, umožňující dodržet Pokyny pro 
stanovení etanolu (Soudní Lékařství 43, 1998, 3, s. 46),

- toxikologickou laboratoří, umožňující dodržet Standardy pro forenzní 
toxikologická vyšetření (Soudní Lékařství 49, 2004, 4, s. 63-66),

- forenzně biologickou laboratoří, umožňující vyšetření biologických 
stop v rozsahu vzdělávacího programu,

- kancelářským zázemím, které vede veškerou dokumentaci oddělení, 
jež umožňuje poskytovat potřebné podklady řídícím institucím.
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7.1.2 Akreditované zařízení II. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru soudní lékařství a min. 5 let 
praxe v oboru od získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odbornou 
způsobilost v oboru soudní lékařství a min. 3 roky praxe v oboru od získání 
zvláštní odborné způsobilosti v oboru soudní lékařství a s minimálním
úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Na AZ musí být další lékař, který má specializovanou způsobilost nebo 
zvláštní odbornou způsobilost v oboru soudní lékařství a s min. úvazkem 0,8.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.:
- kromě pitevního traktu pro potřeby výuky vybavenými laboratořemi 

histologie, imunohistologie, forenzní toxikologie a forenzní biologie.

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
patologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
patologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
soudní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
soudní lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

9) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
traumatologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

10) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
traumatologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

11) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
urgentní medicína, a to v části „akreditované zařízení – zařízení zdravotnické záchranné služby 
ZZS“.
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12) … v jakémkoliv vzdělávacím programu.
13) … v uvedeném vzdělávacím programu.

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí a
utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy umělé 
plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a
terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem 
/transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických 
podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL 
a závislé. 1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.4 Program specializačního kurzu Základy patologie

Předmět Minimální 
počet hodin

Seminář k nekroptické diagnostice se zaměřením na psaní pitevních protokolů a 
opakování principů histologického vyšetření nekroptických případů.

24Principy barvících metod a histochemických reakcí.
Prohlížení preparátů z nekroptické diagnostiky.
Samostatné provedené pitvy s rozborem aktuálních diagnostických nálezů. 8
Zkouška z nekroptických histologických preparátů. 2
Závěr kurzu, test z teoretických znalostí. 4
Celkem 38

Personální a technické zabezpečení specializačního kurzu Základy patologie
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru patologie a praxí nejméně 10 let v oboru, 
případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
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8.1.5 Program specializačního kurzu Soudní lékařství

Předmět Minimální 
počet hodin

Koncepce oboru soudní lékařství. 2
Organizace soudnělékařské služby. 3
Právní problematika, vztahující se k soudní toxikologii. 2
Medicínsko-právní problematika, vztahující se k oboru soudní lékařství. 2
Lékař jako svědek. 1
Lékař jako znalec. 1
Ublížení na zdraví. 2
Těžká újma na zdraví. 2
Posmrtné změny jako zdroj diagnostických omylů. 1
Ovlivnění toxikologického nálezu posmrtnými změnami. 2
Vyšetřování stop biologického původu, aplikace molekulární biologie 
v soudnělékařské praxi. 5

Soudní lékař na místě nálezu mrtvé osoby. 1
Postup při úmrtí – pitva na patologii a na soudním lékařství. 2
Prohlídka živé osoby. 1
Obtížné případy v praxi. 1
Aktuální otázky oboru. 1
Celkem 29
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8.1.6 Program předatestační specializační stáže Soudní lékařství v délce
6 týdnů

Doplnění praktických znalostí a dovedností podle individuálních 
potřeb uchazečů

Minimální 
počet hodin

Ovládnutí pitevní techniky dospělé osoby i novorozence při náhlém a násilném 
úmrtí, včetně případů posuzování správného postupu při výkonu zdravotní péče.

180

Provedení prohlídky zemřelého na místě, včetně popisu na videozáznam, 
zvládnutí týmové spolupráce při vyšetřování a rekonstrukci trestného činu.
Ovládání indikace, odběru a zajištění materiálu při pitvě k laboratorním 
vyšetřením (histologickému, imunohistochemickému, bakteriologickému, 
toxikologickému, forenzně biologickému, antropologickému).
Ovládání zápisu pitevního protokolu.
Makroskopická i mikroskopická diagnostika chorobných i úrazových změn 
s interpretací nálezů v diagnostickém závěru.
Schopnost posoudit mechanismus vzniku a závažnost poranění, příčinnou 
souvislost se smrtí.
Určení doby smrti na základě prohlídky zemřelého na místě či údajů z místa, 
pitevního nálezu a dalších vyšetření.
Hodnocení vitální reakce a stáří poranění.
Ovládnutí postupů a metod při identifikaci zemřelých osob nezjištěné totožnosti, 
identifikaci kosterních pozůstatků zemřelé osoby, a to s využitím poznatků 
forenzní antropologie, stomatologie, forenzní biologie včetně molekulární 
genetiky.
Posouzení otázky sebevraždy, náhody i smrti v důsledku protiprávního jednání 
na základě pitevního nálezu.
Na základě pitvy a dalších potřebných laboratorních vyšetření dokázat sestavit 
nález a vypracovat posudek k mechanismu vzniku a závažnosti poranění.
Schopnost vypracovat posudek k mechanismu vzniku a závažnosti poranění na 
základě spisové a zdravotnické dokumentace.
Ovládat výpočty při posuzování hladiny ethanolu v krvi na základě údajů ze 
spisové dokumentace.
Dokázat podat a obhájit posudek při soudním jednání.
Umět provést prohlídku pachatele/ oběti trestného činu s forenzním popisem 
poranění.
Ovládat bodové hodnocení pro potřeby odškodňování bolestného a ztížení 
společenského uplatnění.
Ovládat základní orientační toxikologická vyšetření biologického materiálu a 
umět zhodnotit toxikologický nález v posudku.
Schopnost hodnocení základního vyšetření ve forenzní biologii při identifikaci 
jedince či biologických stop, s interpretací nálezu i v posudku.
Zvládnout vedení dokumentace a poskytování dat pro statistické zpracování 
nálezů pomocí výpočetní techniky.
Ověření teoretických znalostí testem, jehož úspěšné absolvování je 
předpokladem přístupu k atestační zkoušce.
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V průběhu specializační stáže uchazeči absolvují také ověření praktických schopností
v laboratoři, kdy hodnotí a interpretují nálezy forenzně - biologických vyšetření. Toto ověření 
praktických schopností je součástí praktické části atestační zkoušky a může proběhnout 
nejvýše 3 měsíce před stanoveným termínem atestace. 

Personální a technické zabezpečení specializačního kurzu a předatestační 
specializační stáže Soudní lékařství

Personální zabezpečení

• Lektoři s nejvyšším vzděláním v oboru soudní lékařství, nejméně 10 let praxe v oboru 
specializace.

• Součástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména se specializací soudní toxikolog a 
molekulární biolog s praxí nejméně 5 let v příslušném oboru. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku.
• Laboratoř pro vyšetřování stop biologického původu. 
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Vzdělávací program
oboru

UROLOGIE
1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 1 

2.1 Základní urologický kmen – v délce minimálně 24 měsíců ......................................2 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců.................................3 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................4 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 5 
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního urologického kmene..............5 
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci specializovaného výcviku...................................................9 
4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 13 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 14 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 15 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 15 

7.1 Akreditované zařízení (AZ) .....................................................................................16 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................18 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 19 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................19 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických 
dovedností, které umožňují samostatně provádět odbornou činnost urologa.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru urologie je získání 
odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního 
studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném 
magisterském studijním programu všeobecné lékařství.

1
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Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle 
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň 
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy. 

Stáže v základním urologickém kmeni mohou být absolvovány v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru urologie je zařazení 

do oboru, absolvování základního urologického kmene (24 měsíců), specializovaného 
výcviku (36 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba specializačního 
vzdělávání je minimálně 5 let, z toho

2.1 Základní urologický kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.

a) všeobecná povinná praxe 
Akreditované zařízení Počet měsíců
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační 2

chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 2

vnitřní lékařství 1), 4) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění 2

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení Počet měsíců
urologie 1), 5), 6) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující zdravotní péči
s akreditací I. nebo II. typu 18

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních 
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího 
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, 
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel 
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být 
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 
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znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditované zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků 
stanovených pro výcvik v rámci základního urologického kmene. Specializovaný výcvik 
probíhá v akreditovaných zařízeních pro specializační vzdělávání v oboru urologie a dalších 
oborech. 

Část II.

c) povinná praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
urologie 1), 5), 6) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující zdravotní péči
s akreditací I. nebo II. typu 26

Část III.

d) povinná doplňková praxe 
Akreditované zařízení Počet měsíců
urologie 1), 6) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující zdravotní péči
s akreditací II. typu 6

z toho dětská urologie 7) – bloková stáž 1
gynekologie a porodnictví 1), 8) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující 
lůžkovou zdravotní péči v oboru gynekologie a porodnictví 1

chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 2

klinická onkologie 1), 9), 10) 1

V průběhu vlastního specializovaného výcviku v oboru urologie může být část 
přípravy věnována výcviku v certifikovaném kurzu (dále jen „nástavbový obor“) dětská 
urologie (maximálně v rozsahu 6 měsíců) dle příslušného vzdělávacího programu, pokud tato 
praxe probíhá na akreditovaném zařízení pro daný nástavbový obor. Tato absolvovaná 
odborná praxe se může započítat při dalším vzdělávání v nástavbovém oboru, pokud odpovídá 
její obsah příslušnému vzdělávacímu programu (dle ustanovení § 21e odst. 5 a ustanovení 
§ 21g odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.).

3
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2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část IV.

e) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 11) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 11) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 11) 1
kurz Radiační ochrana 12) 1
kurz Onko-urologie I. 13) 1
kurz Onko-urologie II. 13) 1
kurz Ženská urologie 13) 1
kurz Dětská urologie 13) 1
kurz Andrologická urologie 13) 1
kurz Ultrasonografie v urologii 13) – praktická výuka 1
kurz Urodynamické vyšetření 13) – praktická výuka 1
předatestační test European Board of Urology (dále jen „EBU“) Written 
Examination, případně jiný test organizovaný pověřenou organizací 14)

Základy teoretické přípravy v oboru urologie jsou zajištěny formou intenzivních 
celodenních kurzů, klinické kurzy jsou zaměřené na praktickou výuku. Kurz Ultrasonografie 
v urologii – praktická výuka, kurz Urodynamické vyšetření – praktická výuka, kurz Prevence 
škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí a kurz Radiační ochrana absolvují 
školenci v průběhu všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene. Ostatní kurzy 
absolvují školenci v průběhu základního urologického kmene nebo vlastního 
specializovaného výcviku.

f) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční garantované 
příslušnou odbornou společností při České lékařské společnosti J.E. Purkyně 
(dále jen „ČUS JEP“) nebo Institutem postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen 
„ČLK“) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými 
zařízeními aj.

v rozsahu min. 
20 hod.

blokový kurz European School of Urology (dále jen „ESU“) v posledním roce přípravy 
(t.č. European Urological Resident´s Educational Programme, dále jen „EUREP“)
stáž na akreditovaném pracovišti nástavbového či hraničního oboru podle zájmu školence
krátkodobá stáž na zahraničním urologickém pracovišti

4
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Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší 
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.

3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního 
urologického kmene

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání 
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; 
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta 
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných 
komplikací; zásady pooperační analgesie).

• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky 
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních 
funkcí.

• Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
• Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení 

zdravotnické dokumentace.

Praktické dovednosti

• Provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 

základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru; 

zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do 
stabilizované polohy na boku.
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Kompetence po 
absolvování praxe

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 
či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy 
základních životních funkcí.

• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu, 
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení 
do stabilizované polohy na boku.

• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Chirurgie – 2 měsíce praxe (včetně poskytování zdravotní péče v době od 16.00 
hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně) na 
akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie. 
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým 

výkonům.
• Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence 

při běžných operacích.
• Předoperační příprava nemocných.
• Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
• Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
• Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
• Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých 

tkání, včetně imobilizace.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
• Předoperační a pooperační rehabilitace.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Prevence a základní ošetření dekubitů.
• Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních 

a hrudních.
• Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

Praktické dovednosti

• Vyšetření hlavy, hrudníku, končetin a břicha (včetně per rectum).
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
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• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
• Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
• Péče o stomie.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.
• Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální 

anestezie a šití).
• Asistence při chirurgických operačních výkonech.
• Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního 

poranění.
• Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Vnitřní lékařství – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti
• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

dokumentace.
• Nejčastěji se vyskytující vnitřní nemoci, klinické projevy, diagnostika, 

léčba a prevence.
• Základní vyšetřovací metody.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení 

potransfúzních komplikací.
• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického 

materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacientů.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně 

podávání infúzních roztoků.
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• Zavedení nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání 
v rámci základního urologického kmene (povinná praxe v oboru kmene)
Urologie – 18 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným 
dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Základní teoretické znalosti v oboru urologie – znalost 
symptomatologie, vyšetřovacích metod a základních algoritmů.

• Teoretické znalosti základní léčby zejména v oblasti – onkourologie, 
urolitiázy, uroinfekce, hyperplázie prostaty, obstrukční uropatie, 
základní poruchy funkce dolních močových cest, akutních stavů
v urologii; diferenciální diagnostiky hematurie, renální koliky a 
akutního skróta.

Praktické dovednosti

• Provádění komplexního vyšetření urologicky nemocného, včetně 
administrativy ambulantní a hospitalizační.

• Základní ambulantní činnost u urologicky nemocného.
• Provádění převazů operačních ran a rozhodování o jejich dalším léčení.
• Odběr biologického materiálu na vyšetření.
• Základní instrumentální a transuretrální endoskopické diagnostické 

výkony (např. kalibrace uretry, cystoskopie, uretroskopie, sondáž 
močovodu, uretrocystografie, ascendentní ureterografie).

• Transuretrální biopsie měchýře.
• Biopsie prostaty pomocí transrektální USG.
• Ultrazvukové vyšetření ledvin a močových cest, dále genitálního traktu 

u muže.
• Neinvazivní a invazivní urodynamické vyšetření.
• Zavedení močového katetru, odběr cévkované moče na bakteriologické 

vyšetření, péče o stomie a katetry, ošetřování neprůchodného močového 
katetru. 

• Menší operační výkony – dilatace striktury uretry, punkční 
epicystostomie, frenulotomie, meatotomie, uvolnění parafimózy a 
deliberace předkožky, punkce abscesu skrota, cirkumcize, operace 
hydrokély.

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním 
vedením po ukončení základního urologického kmene

• Provádění komplexního vyšetření urologicky nemocného, včetně administrativy ambulantní 
i hospitalizační.

• Propouštění urologicky nemocného z ambulantního i nemocničního léčení, včetně nezbytné 
administrativy.

• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., včetně infúzní terapie.
• Indikace a aplikace krevní transfúze, včetně krevních derivátů.
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• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Základní ambulantní činnost u urologicky nemocného, včetně indikace nativního i kontrastního 

rtg vyšetření (vylučovací urografie, CT) a neinvazivního i invazivního urodynamického 
vyšetření.

• Zajišťování diagnosticko-terapeutického procesu na urologickém oddělení, včetně JIP.
• Provádění převazů operačních ran a rozhodování o jejich dalším léčení.
• Odběr biologického materiálu na vyšetření.
• Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek 

minimálně 1x týdně.
• Základní instrumentální a transuretrální endoskopické diagnostické výkony (např. kalibrace 

uretry, cystoskopie, uretroskopie, uretrocystografie, ascendentní ureterografie, biopsie) .
• Ultrazvukové vyšetření ledvin a močových cest, dále genitálního traktu u muže, včetně 

transrektální ultrasonografie.
• Neinvazivní a invazivní urodynamické vyšetření.
• Zavedení močového katetru, odběr cévkované moče na bakteriologické vyšetření, dilatace 

striktury uretry, punkční epicystostomie, menší otevřené operační výkony jako frenulotomie, 
meatotomie, uvolnění parafimózy a deliberace předkožky, punkce abscesu skrota, cirkumcize, 
operace hydrokély.

• Asistence u všech operací s možností samostatně provádět pod odborným vedením jejich část či 
celé výkony dle rozhodnutí školitele.

• Pod vedením nadřízeného/školitele pokračuje v plnění dalších podmínek specializačního 
výcviku.

Praktické dovednosti musí být rozvíjeny na akreditovaných zařízeních pod vedením 
školitelů, kteří stvrzují průběh praktického výcviku, včetně závěrečného zhodnocení do 
logbooku.

3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci specializovaného výcviku

Teoretické znalosti a praktické dovednosti

Teoretické znalosti a praktické dovednosti v oborech gynekologie a porodnictví,
chirurgie a klinická onkologie – povinná doplňková praxe v délce 4 měsíců
Gynekologie a porodnictví – 1 měsíc praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. 
nebo III. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Základy gynekologie a porodnictví.
• Základní vyšetřovací metody v gynekologii a porodnictví.
• Gynekologická endokrinologie a poruchy cyklu.
• Metody sterilizace a kontracepce.
• Základní gynekologické a porodnické operace, komplikace a pooperační 

péče.
• Lékařské vedení porodu, porodnické komplikace.
• Urogynekologie.
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Praktické dovednosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz lůžkového oddělení; vedení zdravotnické dokumentace.
• Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
• Vyšetřovací metody v gynekologii (vyšetření v zrcadlech, bimanuální 

palpační vyšetření, kolposkopie).
• Vyšetřovací metody v porodnictví (zevní a vnitřní vyšetření těhotné).
• Asistence u gynekologických nitrobřišních a vaginálních operací.

Chirurgie – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod odborným 
dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Základy chirurgické anatomie a patofyziologie, zvláště znalost poruch 
elektrolytového a vodního hospodářství.

• Hojení ran a jejich komplikace.
• Vyšetřovací metody v chirurgii, včetně paraklinických 

a endoskopických.
• Předoperační vyšetření a obecná příprava k operaci.
• Indikační kritéria a operační postupy u základních chirurgických 

onemocnění břicha.
• Diferenční diagnostika náhlých příhod břišních a hrudních. 

Praktické znalosti  

• Chirurgické nástroje, zařízení a chod chirurgických operačních sálů.
• Znalost vlastností léčivých přípravků užívaných k analgezii a místnímu 

znecitlivění, včetně řešení možných komplikací při jejich podání.
• Základy podání oxygenoterapie a asistence u tracheo/koniotomie.

Praktické dovednosti

• Ošetření nekomplikovaných ran (15x).
• Operace povrchových hlíz, furunkulů, benigních kožních tumorů (5x).
• Ošetřování diabetické nohy.
• Asistence při operacích volné a uskřinuté kýly (10x), appendektomie 

(5x), zakládání střevních vývodů (5x).

Klinická onkologie – 1 měsíc praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• Základy etiologie, epidemiologie, screening a prevence nádorových 
chorob.

• Diagnostické metody a staging nádorových onemocnění. 
• Principy molekulární predikce, nádorové biomarkery.
• Základní principy radioterapie a systémové léčby (chemoterapie, cílená 

biologická léčba a hormonální léčba).
• Komplikace onkologické léčby (nevolnost a zvracení, infekční 

komplikace, febrilní neutropenie, anemie, trombocytopenie, nutriční 
podpora, léčba bolesti).

• Principy léčby jednotlivých stádií nádorových onemocnění.

Praktické dovednosti
• Indikace radikálních a paliativních onkologických výkonů.
• Indikace neoadjuvantní a adjuvantní chemoterapie a radioterapie 

v komplexní léčbě nádorových chorob.
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Teoretické znalosti

Z vlastního oboru

Hloubka požadovaných znalostí v dané oblasti se řídí doporučením EBU
a je odstupňována od A-C. Aktuální informace mají k dispozici akreditovaná pracoviště 
a příslušní školitelé.

 Zařízení a vybavení urologické ambulance a endoskopické vyšetřovny.
 Chirurgické nástroje a zařízení operačního sálu s přihlédnutím na specificitu 

urologického instrumentária.
 Zásady asepse a antisepse.
 Symptomatologie chorob urogenitálního traktu.
 Diferenciální diagnostika akutních urologických, chirurgických a gynekologických 

onemocnění.
 Zásady operačních indikací akutních chirurgických onemocnění.
 Zásady operačních indikací urologických onemocnění.
 Příprava pacienta k operaci z hlediska internisty, anesteziologa a urologa.
 Základy operační techniky urologických onemocnění.
 Obecná pooperační péče.
 Pooperační péče v urologii.
 Pooperační komplikace.
 Rehabilitace v urologii.
 Psychologie vztahu lékař/pacient.
 Nespecifické infekce ledvin a močových cest, etiopatogeneze, diagnostika, terapie.
 Farmakoterapie (antibiotika, chemoterapeutika, základy onkologické terapie).
 Specifické infekce v urologii (etiopatogeneze, diagnostika, terapie).
 Urolitiáza – etiopatogeneze, diagnostika, terapie, metafylaxe.
 Obstrukční uropatie.
 Andrologie – poruchy fertility u mužů, erektilní dysfunkce, vývojové anomálie 

urogenitální soustavy, hypogonadismus u muže.
 Traumatologie urologického traktu.
 Zásady ošetřování ran a profylaxe tetanu, zásady septické chirurgie.
 Neurogenní onemocnění močového měchýře.
 Řešení akutních stavů v urologii.
 Urologická onkologie.
 Využití rentgenologických metod, včetně CT i NMR a ultrazvuku v urologii.
 Využití nukleární medicíny v urologii.
 Renální insuficience.
 Dysfunkce močových cest, inkontinence moči.
 Dialyzační jednotka - indikace pacientů, péče o urologicky nemocné.
 Urologická onemocnění dětského věku.
 Onemocnění retroperitonea.
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 Renovaskulární hypertenze.
 Laparoskopie a robotická asistovaná chirurgie.
 AIDS a jiné sexuálně přenosné nemoci (Sexually Transmitted Diseases, dále jen 

„STD“).
 Zvláštnosti léčby geriatricky nemocných.

U urologických onemocnění musí uchazeč ovládat patogenezi, epidemiologii, 
diagnostiku, diferenciální diagnostiku, konzervativní a chirurgickou terapii urologických 
chorob, prognózu a prevenci, musí ovládat provedení základních urologických operací, 
otevřených i endoskopických. 

Praktické dovednosti

Základní vyšetřovací způsoby v urologii (standardní vyšetřování, skórovací dotazníky, 
vyšetření moče, endoskopie, uroradiologie; ultrasonografie urogenitálního ústrojí – min. 250 
výkonů v logbooku (min. 100 výkonů v rámci základního urologického kmene),
urodynamické vyšetření (min. 20 invazivních vyšetření v logbooku).

Minimální počet operačních výkonů

Endourologie, perkutánní výkony
Základní 

urologický 
kmen

Vlastní
specializovaný výcvik

AP I. typu AP II. typu
Cystoskopie 50 100
Ascendentní ureteropyelografie, stent 10 30
Punkční epicystostomie 5 10
Punkční biopsie prostaty (pod 
ultrasonografickou kontrolou) 30

Perkutánní nefrostomie 10
Perkutánní extrakce konkrementu 5 (i jako asistent)
Ureteroskopie 20
Transuretrální operace močového měchýře 20
Transuretrální operace prostaty 10
Optická uretrotomie 5
Laparoskopické operace 20 (i jako asistent)

Otevřené operace
Základní 

urologický 
kmen

Vlastní
specializovaný výcvik

AP I. typu AP II. typu

Lumbotomie, laparotomie 20

Cystotomie 5
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Otevřená operace na ledvině (nefrektomie, 
nefroureterektomie, pyelolitotomie, 
pyeloplastika, resekce ledviny)

5 (jako operatér)

15 (jako asistent)

Otevřená operace močovodu (ureterorafie, 
ureterocystoneoanastomóza, ureterektomie, 
ureteroenterální anastomóza, 
ureterolitotomie)

3 (jako operatér)

10 (jako asistent)

Cystektomie 5 (i jako 
asistent)

Suprapubická prostatektomie u benigní 
hyperplázie prostaty 5 (i jako asistent)

Radikální prostatektomie 5 (i jako 
asistent)

Operace pro stresovou inkontinenci či 
veziko-vaginální píštěl 

5 (i jako 
asistent)

Uretrorafie, uretroplastika 5 (i jako 
asistent)

Malé operace na zevním genitálu (operace 
hydrokély, spermatokély, fimózy, frenula, 
varikokély, operace kondylomat apod.)

20 60

Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou 
(LERV) 15 (i jako asistent)

Urologické výkony u dětí a dospívajících 
10 jako operatér
10 jako asistent

Vědecko-výzkumná činnost

Publikace jedné práce (jako první autor). Publikace vychází z klinické praxe nebo 
výzkumné činnosti akreditovaného zařízení. Dále se požaduje aktivní účast alespoň na dvou 
odborných výročních konferencích.

4 Všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

13
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 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném 
zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem
 záznamy o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti 

(v šestiměsíčních intervalech), záznamy o provedených výkonech 
v logbooku. Celkové hodnocení školitelem na konci základního 
urologického kmene a po ukončení specializovaného výcviku,

 doporučená účast na EBU testu průběžného hodnocení (In Service 
Examination) každé 2 roky přípravy.

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního urologického kmene 
vzdělávacího programu

 absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene 
potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na 
akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném 
vzdělávacím programem v délce minimálně 24 měsíců,

 předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
 absolvování povinného pohovoru, který proběhne na jiném akreditovaném 

zařízení urologie s akreditací II. typu za přítomnosti školitele a který 
spočívá v analýze tří klinických kazuistik a je řádně dokumentován; při 
nedostatečných znalostech se pohovor opakuje na jiném akreditovaném 
zařízení s akreditací II. typu, a to nejdříve za 6 měsíců,

 absolvování povinných kurzů v rámci základního urologického kmene a
dalších školicích akcí.

c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
 absolvování vlastního specializovaného výcviku včetně povinné doplňkové 

praxe,
 absolvování praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou způsobilostí 

nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
 absolvování povinných kurzů během specializovaného výcviku,
 předložení seznamu předepsaných operačních výkonů (záznam v logbooku),
 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,

14
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 vypracování písemné práce na zadané odborné téma (min. 15 normostran 
vlastního textu s obvyklou strukturou přehledného článku), téma je určeno 
školitelem min. 6 měsíců před termínem atestační zkoušky, téma práce 
uvede školenec v přihlášce k atestační zkoušce,

 úspěšné absolvování předatestačního testu EBU Written Examination,
případně jiného testu organizovaného pověřenou organizací,

 potvrzení o aktivní přednáškové účasti na odborných konferencích a o 
publikační aktivitě (požadován alespoň jeden článek publikovaný 
v odborném recenzovaném časopise, u kterého je školenec jako první autor 
práce),

 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 
Část IV.).

d) Vlastní atestační zkouška
 teoretická část – ústní – 3 odborné otázky (se zaměřením na klinické situace 

či kazuistiky) ze tří okruhů, z nichž jeden pokrývá 
onkologickou problematiku. Součástí je obhajoba písemné 
práce či projektu, která nahrazuje jednu otázku. Teoretickou 
část atestační zkoušky je možné nahradit úspěšně 
provedeným ústním testem EBU (Oral EBU Examination), 
v tom případě proběhne pouze obhajoba písemné práce,

 praktická část – samostatně provedená urologická operace střední obtížnosti 
za přítomnosti školitele z jiného akreditovaného zařízení;
školitel hodnotí diagnosticko-indikační předoperační 
rozvahu, praktické provedení operace, doporučení 
pooperační péče a řešení možných komplikací; úspěšně 
splněná praktická zkouška je předpokladem pro 
pokračování v teoretické části; v případě neúspěchu 
v teoretické části atestační zkoušky se při jejím opakování 
do 2 let praktická část atestační zkoušky uznává.

6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru urologie je oprávněn vést samostatně 
ambulantní i lůžkovou diagnostiku a léčbu urologických nemocných, včetně základní 
operační léčby. Samostatné provádění specializovaných výkonů předpokládá další klinickou 
praxi.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
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na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve 
svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. Vzhledem k rozdílnému rozsahu a obsahu přípravy se 
rozlišují následující typy zařízení, na kterých praxe probíhá dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona 
č. 95/2004 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.

7.1 Akreditované zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální 
požadavky 

• Školitel má specializovanou způsobilostí v oboru urologie a min. 5 let praxe 
v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru urologie a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Seznam dalších odborníků:
- 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie, z toho min. 

3 roky praxe od získání specializované způsobilosti v oboru urologie a
s min. úvazkem 1,0 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ musí zajišťovat základní urologickou péči minimálně v rozsahu:

- komplexní urologická diagnostika (základní vyšetřovací postupy 
včetně ultrasonografie, urodynamického, RTG, izotopového
a instrumentálního vyšetření),

- punkční derivační výkony, pod RTG i USG kontrolou,
- endoskopická léčba urolitiázy,
- endoskopická léčba onemocnění prostaty, močového měchýře 

a močové trubice,
- otevřené operace na močových cestách,
- otevřené operace na mužském genitálu,
- urgentní a úrazová urologie.
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Požadované 
výkony

• Minimální počet diagnostických a léčebných výkonů, které musí školenec 
absolvovat, je stanoven vzdělávacím programem. AZ I. typu musí provádět 
trojnásobek těchto výkonů k udělení 1 školícího místa.  

7.1.2 Akreditované zařízení II. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilostí v oboru urologie, a min. 5 let praxe 
v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru urologie a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Seznam dalších odborníků:
- 3 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie, z toho min. 

3 roky praxe od získání specializované způsobilosti v oboru urologie a
s min. úvazkem 1,0 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ II. typu musí zajistit rozsah základní urologické praxe a specializovanou

urologickou praxi. Praxe ve specializované péči (extrakorporální litotrypse
(LERV) a dětská urologie) může být zajištěna ve smluvní spolupráci na jiném 
akreditovaném zařízení (doložení specifikace rozsahu zajištění části praxe 
a délky trvání dle vzdělávacího programu urologie).

• Základní urologická péče minimálně v rozsahu (AZ I. typu):
- komplexní urologická diagnostika (základní vyšetřovací postupy 

včetně ultrasonografie, urodynamického, RTG, izotopového a
instrumentálního vyšetření),

- punkční derivační výkony, pod RTG i USG kontrolou,
- endoskopická léčba urolitiázy,
- endoskopická léčba onemocnění prostaty, močového měchýře 

a močové trubice,
- otevřené operace na močových cestách,
- otevřené operace na mužském genitálu,
- úrazová urologie.

• Specializovaná urologická péče minimálně v rozsahu (AZ II. typu):
- diagnostika: videourodynamické vyšetření, metabolické vyšetření při 

urolitiáze, problematika vyšetření u dětských urologických pacientů,
- extrakorporální litotrypse,
- perkutánní extrakce nefrolitiázy,
- radikální onkologické výkony,
- rozsáhlé rekonstrukční výkony,
- standardní laparoskopické výkony v urologii,
- andrologická problematika (neoperační i operační),

17



194� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Urologie����l����ČÁSTKA 7

MZ ČR Vzdělávací program oboru UROLOGIE

- ženská urologie (operace vezikovaginální píštěle, operace stresové 
inkontinence),

- dětská urologie (neoperační i operační),
- problematika specifické metafylaxe urolitiázy.

Požadované 
výkony

• Minimální počet diagnostických a léčebných výkonů, které musí školenec 
absolvovat, je stanoven vzdělávacím programem.

• AZ II. typu může část specializované praxe zajistit smluvní spoluprací s
akreditovaným zařízením. Jedná se o problematiku extrakorporální litotrypse 
(LERV) a dětské urologie. Výukový program těchto specializačních stáží musí
být v žádosti o akreditaci přiložen a to následně:

- specializační stáž na akreditovaném zařízení s LERV musí zajistit, aby 
školenec provedl sám či jako asistent minimálně 15 litotrypsí po 
předchozím vyškolení,

- specializační bloková stáž na akreditovaném zařízení dětské urologie 
v délce minimálně 1 měsíce musí zajistit, aby školenec sám provedl
minimálně 20 menších výkonů (sám či jako asistent), aby se školenec 
mohl seznámit se specifiky dětské urologické diagnostiky a mohl 
asistovat při rekonstrukčních výkonech. AZ dětské urologie musí být 
vedeno lékařem/školitelem se specializovanou způsobilostí nebo se 
zvláštní odbornou způsobilostí v oboru dětská urologie
a s min. úvazkem 0,5 v dětské urologii.

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
urologie, to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
urologie, to v části „akreditované zařízení II. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru dětská urologie, to v části „akreditované zařízení“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
gynekologie a porodnictví, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

9) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
klinická onkologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

10) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
klinická onkologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

11) … v jakémkoliv vzdělávacím programu.
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12) … absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské 
ozáření, tzn., nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších 
předpisů.

13) … v uvedeném vzdělávacím programu.
14) Písemný předatestační test organizovaný pověřenou organizací. Test 50 otázek připravuje 

akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání urologie a dětská urologie ve 
spolupráci s pověřeným pracovníkem pověřené organizace. Otázky jsou aktualizovány po 
tématických oddílech l x za rok. Úspěšné složení testu vyžaduje správně zodpovědět min. 60 % 
otázek. AK urologie má k dispozici test konkrétního uchazeče pro případ nejasností.

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí 
a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy 
umělé plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie 
a terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ 
transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky 
a komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL
ve specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti 
prevence.

2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a 
závislé. 1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.4 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických 
a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.

1

b) Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany 
do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1

c) Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický 
charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientům pro typické 
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů 
ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ, částka 11, 
Listopad 2003).

1

e) Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění 
a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření –
optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních 
pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření ve 
zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti).

1

g) Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s přímou odpovědností.

1

h) Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem 
ozářeným v důsledku radiační nehody. 1

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro 
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie a 
zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační 
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 
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8.1.5 Program kurzu Onko-urologie I. (nádory močového měchýře a nádory 
ledvin)

Předmět Minimální 
počet hodin

Nádory močového měchýře 4
Etiologie, epidemiologie nádorů močového měchýře.
Histologická a TNM (Tumor Nodes Metastases) klasifikace nádorů 
močového měchýře.
Neinvazivní a endoskopická diagnostika, zobrazovací metody, jejich přínos 
pro staging.

Léčba nádorů, které neprorůstají do svaloviny:
Transuretrální resekce.
Prognostické faktory, léčebná strategie vycházející z individuálního rizika. 
Intravezikální chemoterapie a imunoterapie.
Dispenzarizace.

Léčba invazivních nádorů:
Radikální cystektomie, lymfadenektomie.
Kontinentní a inkontinentní derivace moči, měchýř šetřící postupy.
Adjuvantní a neoadjuvatní systémová chemoterapie, radioterapie.

Léčba metastatických nádorů:
Systémová chemoterapie.
Symptomatická léčba.

Nádory horních cest močových 1
Etiologie, epidemiologie.
Histologická a Tumor Modes Metastases (TNM) klasifikace.
Diagnostika.
Ureteronefrektomie, možnosti endoskopické léčby.
Systémová chemoterapie.

Zhoubné nádory ledvinného parenchymu 3
Etiologie, epidemiologie.
Histologická a TNM klasifikace, diagnostika, zobrazovací metody u nádorů 
ledvin.
Prognostické faktory.

Léčba lokalizovaných nádorů ledvin:
Operační postupy a jejich indikace.
Role lymfadenektomie.
Miniinvazivní možnosti léčby.

Strategie léčby nádorů ledvin s trombem v renální a dolní duté žíle.
Léčba generalizovaných nádorů ledvin:
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Místo operační léčby.
Systémová imunoterapie.
Cílená biologická léčba, symptomatická léčba.

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Onko-urologie I. (nádory močového 
měchýře a nádory ledvin)

Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie a praxí nejméně 5 let v oboru, případně 
se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí ve vyučované problematice 
včetně praxe v přednášené problematice a pedagogické praxi v postgraduální výchově. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 

8.1.6 Program kurzu Onko-urologie II. (nádory prostaty, varlat, penisu)

Předmět Minimální 
počet hodin

Zhoubné nádory prostaty 4
Diagnostika, TNM klasifikace, Gleasonův systém.
Strategie a léčba karcinomu prostaty.
Klinicky insignifikantní karcinom prostaty.
Klinicky lokalizovaný karcinom prostaty.
Lokálně pokročilý karcinom prostaty.
Generalizovaný karcinom prostaty.
Chirurgická anatomie prostaty.
Pánevní lymfadenektomie.
Radikální prostatektomie.
Radioterapie.
Hormonální léčba.
Chemoterapie.
Symptomatická léčba.

Zhoubné nádory varlat 2
Diagnostika, TNM klasifikace.
Indikace, timing a strategie retroperitoneální lymfadenektomie.
Indikace a timing chemoterapie.

Zhoubné nádory penisu 2
Diagnostika, TNM klasifikace.

Chirurgická anatomie penisu.

Indikace, timing a rozsah inguinální a pánevní lymfadenektomie.
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Radioterapie.
Chemoterapie.

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Onko-urologie II. (nádory prostaty, varlat, 
penisu)

Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie a praxí nejméně 5 let v oboru, případně 
se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí ve vyučované problematice 
včetně praxe v přednášené problematice a pedagogické praxi v postgraduální výchově. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 

8.1.7 Program kurzu Ženská urologie

Předmět Minimální 
počet hodin

Gyneko-urologie: náplň oboru
Struktura a funkce CNS a dolních močových cest – fyziologie mikce, 
inervace močových cest, klasifikace poruch mikce. 0,5

Diagnostika poruch mikce: anamnéza, gynekologické a neuro-urologické 
vyšetření, laboratorní a zobrazovací vyšetření, urodynamické vyšetření, 
ostatní.

1

Struktura a funkce pánevního dna u ženy, klasifikace prolapsu pánevních 
orgánů. 1

Farmakologická léčba hyperaktivního detruzoru a stresové inkontinence. 1
Chirurgická léčba urgentní inkontinence a stresové inkontinence včetně
řešení komplikací.
Komplikace gynekologické léčby – ureterální léze, urovaginální píštěle.
Chirurgická léčba prolapsu pánevního dna.

2

Základy onko-gynekologie pro urologa. 1
Chronická pánevní bolest – bladder pain syndrome. 0,5

Kazuistiky. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Ženská urologie
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie a praxí nejméně 5 let v oboru, případně 
se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí ve vyučované problematice 
včetně praxe v přednášené problematice a pedagogické praxi v postgraduální výchově. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 
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8.1.8 Program kurzu Dětská urologie

Předmět Minimální 
počet hodin

Obecná diagnostika v dětské urologii:
Anamnéza, výběr a specifikace diagnostických metod, jejich interpretace. 1

Skupiny onemocnění – symptomy, diagnostika, dif. dg., léčba, prognóza
Obstrukční uropatie. 1,5
Vezikoureterální reflux, infekce močových cest u dětí. 1
Non-neurogenní a neurogenní dysfunkce močových cest. 1,5
Anomálie a onemocnění chlapeckého genitálu. 1
Poruchy vývoje pohlaví, urolitiáza u dětí. 1

Urogenitální nádory u dětí. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Dětská urologie
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie a praxí nejméně 5 let v oboru, případně 
se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice nebo zvláštní odbornou způsobilostí 
v oboru dětská urologie včetně praxe v přednášené problematice a pedagogické praxi 
v postgraduální výchově. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 

8.1.9 Program kurzu Andrologická urologie

Předmět Minimální 
počet hodin

Sexuální dysfunkce – definice, příčiny, diagnóza, léčba, prevence. 2
Mužská neplodnost – definice, příčiny, diagnóza, léčba, prevence. 
Genetické aspekty.
Dárcovství spermií, kryokonzervace, právní a etické otázky.

2

Laboratorní metody vyšetření ejakulátu.
Metody odběru spermií, indikace, postupy, technické podmínky.
Mikromanipulační metody asistované reprodukce.
Praktická ukázka – v laboratoři či videoprezentace.

2

Hypogonadismus – definice, příčiny, diagnóza, léčba, prevence. 1
Onkologická andrologie. 1
Celkem 8
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Personální a technické zabezpečení kurzu Andrologická urologie
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie a praxí nejméně 5 let v oboru, případně 
se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí ve vyučované problematice 
včetně praxe v přednášené problematice a pedagogické praxi v postgraduální výchově. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 

8.1.10 Program praktického kurzu Ultrasonografie v urologii 

Předmět Minimální 
počet hodin

Principy ultrasonografického zobrazení 1
Praxe: základní nastavení přístroje, základní módy, metrologie.
Ultrasonografie ledviny, včetně Dopplerovského vyšetření 1
Praxe: základní postupy v ultrasonografii (ledviny, velké cévy, nadledviny). 1
Ultrasonografie horních močových cest 1
Praxe: hledání pánvičky a ureteru v poloze na zádech a na břiše, pyeloureterální 
přechod, prevesikální část ureteru, ureterový jet, správné vyšetření močového 
měchýře (redukce TGC za měchýřem).

1

Ultrasonografie močového měchýře, prostaty a semenných váčků (včetně 
transrektální) 1

Praxe: vyšetření močového měchýře a malé pánve. 1
Ultrasonografie šourku, penisu a uretry, včetně dopplerovského vyšetření 1
Praxe: urologická ultrasonografie: transabdominální vyšetření prostaty, šourek 
inkl. dopplerovská diagnostika – DD torze a epididymitida, perineální sonografie 
uretry ženy.
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení praktického kurzu Základní ultrasonografie 
v urologii

Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie a praxí nejméně 5 let v oboru, případně 
se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí ve vyučované problematice 
včetně praxe v přednášené problematice a pedagogické praxi v postgraduální výchově. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů.
• Max. 4-5 posluchačů pro kurz, každý vyšetří minimálně 10 různých figurantů/pacientů.
• Doporučené přístrojové vybavení: B Mode, Harmonické zobrazení‚ event. kontrastní harmonické 

zobrazení (sonovue), CFM, Power doppler, Abdominální snímač 3,5-6 MHz, vysokofrekvenční 
small part snímač, Small parts 7-12 MHz. 
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8.1.11 Program praktického kurzu Urodynamické vyšetření 

Předmět Minimální 
počet hodin

Teoretická část
Základní principy urodynamiky: Urodynamické vyšetřovací metody 
(uroflowmetrie, cystometrie, profilometrie, manometricko-průtokové studie, 
video-urodynamika) – principy, indikace.

1

Praktická část
Urodynamické vyšetřovací metody – uroflowmetrie s EMG; uroflowmetrie, 
biofeedback.

1

Teoretická část
Standardizace urodynamické terminologie a správná urodynamická praxe podle 
Mezinárodní společnosti pro kontinenci (ICS).

1

Praktická část
Urodynamické vyšetřovací metody – cystometrie.
Urodynamické vyšetřovací metody – manometricko-průtokové studie.

1

Teoretická část
Interpretace výsledků urodynamických vyšetření, zdroje omylů a artefaktů –
praktické příklady.
Nálezy u LUTS (Lower Uriuary Tract Symptomps), OAB (Overactive Bladder).

1

Praktická část
Video-urodynamické vyšetření. Rozbor kazuistik.

2

Teoretická a praktická část
Specifika urodynamického vyšetření a standardizace terminologie 
u pediatrických nemocných.
Specifika neurogenních měchýřů, geriatrických pacientů.

1

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení praktického kurzu Urodynamické vyšetření
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru urologie a praxí nejméně 5 let v oboru, případně 
se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí ve vyučované problematice 
včetně praxe v přednášené problematice a pedagogické praxi v postgraduální výchově. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s AV technikou.
• Pro praktickou výuku plně vybavená urodynamická vyšetřovna s možností provádět celou škálu 

urodynamických vyšetření (uroflowmetrie, cystometrie, profilometrie, manometricko-průtokové 
studie, video-urodynamické vyšetření). 

• Praktická část (praktické provedení v urodynamické vyšetřovně + videoprezentace, interpretace 
výsledků-kazuistiky). 
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Vzdělávací program
nástavbového oboru *

ALGEZIOLOGIE
1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru ......................................... 1 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců ............................................2 
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 4 

4 Všeobecné požadavky........................................................................................................ 7 
5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru.................................................................. 7 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 8 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 8 

7.1 Akreditované zařízení (AZ) .......................................................................................9 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................10 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 11 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................11 

9 Doporučená literatura..................................................................................................... 20 

* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 
č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.).

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru algeziologie je získání zvláštní odborné
způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností pro 
algeziologii (diagnostiku a léčbu chronické bolesti).

2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru algeziologie je získání specializované 
způsobilosti v oboru anesteziologie a intenzivní medicína nebo dětská chirurgie nebo dětské 
lékařství nebo endokrinologie a diabetologie nebo geriatrie nebo chirurgie nebo klinická 
onkologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo ortopedie a traumatologie pohybového 

1
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ústrojí nebo praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo 
revmatologie nebo vnitřní lékařství nebo všeobecné praktické lékařství.

Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, 
než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita 
nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Celková délka přípravy v oboru algeziologie je v minimální délce 12 měsíců, z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců

Část I.
a) povinná praxe

Akreditované zařízení Počet měsíců
algeziologie 1), 2), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní a 
lůžkovou zdravotní péči níže uvedených oborů* 12

z toho algeziologie 1) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující 
ambulantní a/nebo lůžkovou zdravotní péči 2

b) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet týdnů
neurologie 2), 3) 2
rehabilitační a fyzikální medicína 2), 4) 2
klinická onkologie 2), 5) 1
radiologie a zobrazovací metody 2), 6) 1
psychiatrie 2), 7) – ambulantní zařízení 1
ambulantní zařízení pro drogové závislosti 1
revmatologie 2), 8) 1

*Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“) pro nástavbový obor algeziologie nebo obory 
specializačního vzdělávání anesteziologie a intenzivní medicína nebo neurologie nebo 
rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie, a kde se doložitelným způsobem 
provádí diagnostika a léčba chronické bolesti. Výcvik probíhá pod odborným dohledem 
školitele a s konzultací garanta min. 1x/měsíc.

Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních 
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel 

2



208� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program nástavbového oboru Algeziologie����l����ČÁSTKA 7

MZ ČR Vzdělávací program oboru ALGEZIOLOGIE

zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba,
které nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle 
ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). 

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

Pokud praxe není absolvována na akreditovaném zařízení poskytovatele zdravotních 
služeb výše uvedených oborů specializačního vzdělávání, praxe probíhá výhradně na 
akreditovaném zařízení nástavbového oboru algeziologie.

Odbornou praxi, která byla absolvována v rámci specializačního vzdělávání 
v základním oboru anesteziologie a intenzivní medicína nebo neurologie nebo rehabilitační 
a fyzikální medicína nebo revmatologie, a odpovídá požadavkům vzdělávacího programu 
nástavbového oboru algeziologie, lze započítat (dle ustanovení § 21e odst. 5 a ustanovení 
§ 21g odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.), maximálně však 10 měsíců celkové doby, kterou lékař 
ve specializační přípravě v základním oboru strávil na akreditovaném zařízení.

2.2 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 9) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 9) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 9) 1
kurz Radiační ochrana 10) 1
kurz Multidisciplinární léčba bolesti 11) 12
kurz Základy diagnostiky a terapie poruch funkce pohybového systému 
u algických stavů 11) 2×2

kurz Lékařská psychologie a komunikace 11) 5
test Základy algeziologie 11) 1

3
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d) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
kurz Akupunktury 11) 3×2 týdny

kurzy Myoskeletální medicíny 11) 4×7 dní nebo 
6×5 dní

další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční garantované 
příslušnou odbornou společností při České lékařské společnosti J.E. Purkyně 
(dále jen „ČLS JEP“) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo Institutem 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou 
lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo akreditovanými zařízeními aj.

v rozsahu min. 
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 10 let, nemusí 
být absolvován znovu a započítá se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (odborný index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.

Algeziologie (léčba bolesti)

Teoretické znalosti
a) Obecná témata

 Anatomie, fyziologie a patofyziologie bolesti.
 Farmakologie bolesti.
 Psychosociální aspekty bolesti.
 Patofyziologická klasifikace bolesti.
 Obecné principy hodnocení, diagnostiky a léčby bolesti (konceptuální model 

bolesti, korelace objektivního nálezu a intenzity bolesti).
 Psychiatrické a psychologické hodnocení chronické bolesti.
 Taxonomie bolestivých syndromů.
 Invazivní a neinvazivní postupy v léčbě bolesti.

4
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 Bolest při maligním onemocnění.
 Akutní bolest u dospělých a dětí.
 Pooperační bolest; bolest v dětském věku.
 Posudková problematika u bolestivých syndromů.
 Etické problémy léčby a výzkumu bolesti.

b) Speciální témata
 Farmakoterapie.
 Invazivní techniky.
 Neuromodulační techniky.
 Fyzikální léčba a léčebná rehabilitace.
 Psychiatrické a psychologické postupy.
 Chirurgické a neurochirurgické postupy.
 Multidisciplinární přístup v léčbě bolesti.
 Jednotlivé bolestivé syndromy (bolest v oblasti zad, myofasciální bolest, bolest 

u revmatických onemocnění, neuropatická bolest, bolest hlavy, orofaciální bolest, 
akutní bolest včetně pooperační bolesti a bolesti při porodu, bolest při zhoubném 
nádorovém onemocnění, komplexní regionální bolestivý syndrom).

 Zdravotní, psychologické a sociální poradenství pro nemocné s chronickými 
bolestivými stavy.

 Získávání a využívání statistických údajů v rámci oboru.

Praktické dovednosti
 Odběr anamnézy pacienta v celé biopsychosociální šíři.
 Zhodnocení bolestivého stavu včetně somatické a psychické složky.
 Diferenciálně diagnostická rozvaha, navržení způsobů léčby podle nejnovějších 

způsobů a metod v oboru s přihlédnutím k prognóze pacienta.
 Hodnocení a měření bolesti a bolestivého chování (přístrojové techniky, škály, 

dotazníky).
 Komplexní vyšetření bolestivého stavu zahrnující vyšetření kompletního vzorce 

bolestivých změn, orientační neurologické, myoskeletální a psychologické 
vyšetření s následným návrhem terapeutického plánu včetně invazivních metod.

 Vyšetření pohybového aparátu.
 Vyhledávání a ošetřování bolestivých zón a spoušťových zón.
 Kořenové blokády, obstřiky, blokády periferních nervů.
 Indikace a ošetřování kontinuálních blokád.
 Indikace neuromodulačních systémů.
 Obsluha dávkovacích systémů.
 Zhodnocení patologického nálezu pro posudkové účely.

5
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 Základy poradenství a léčby abusu léčivých přípravků.
 Sestavování komplexních multidisciplinárních terapeutických programů.

Minimální počty požadovaných diagnostických a léčebných algeziologických výkonů
Logbook – seznam algeziologických výkonů diagnostických a terapeutických.

Povinný počet vyšetřených, diagnostikovaných a léčených pacientů 
s diagnózami Počet

Komplexní algeziologické vyšetření 35
Bolesti v bederní oblasti 30
Bolesti hlavy 10
Bolesti C – Th páteře 15
Neuropatická bolest (postherpetická neuralgie, polyneuropatie, neuralgie 
trigeminu, centrální bolest, KRBS (komplexní regionální bolestivý syndrom)) 15

Nádorová bolest 20
Kloubní bolest a revmatologická onemocnění 15
Psychogenní a psychosomatické bolesti 15

Povinný počet invazivních výkonů Počet
Kořenová blokáda 10
Infiltrace jizvy 15
Obstřik SI skloubení (sakroiliakální skloubení) 10
Účast na neuromodulačních a radiofrekvenčních výkonech 5
Injekce do měkkých tkání 20

Teoretické znalosti a praktické dovednosti z ostatních oborů
 Základní neurologické vyšetření.
 Orientace v rehabilitačních postupech.
 Znalost fyzikálních metod.
 Prevence a léčba alergických reakcí, zvláště se zaměřením na komplikace 

lokálních anestetik.
 Interpretace základních zobrazovacích metod pohybového ústrojí (RTG, CT, 

NMR).
 Léčení nežádoucích účinků léčivých přípravků, zvláště opioidů, ketaminu,

lokálních anestetik, antidota.

6
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Etické, právní a administrativní aspekty
 Praktická znalost základních principů lékařské etiky.
 Základy vědecké práce a publikační činnosti.
 Algeziologická dokumentace (dotazníky, speciální dokumentace).

4 Všeobecné požadavky

Absolvent nástavbového oboru:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.
a) Průběžné hodnocení školitelem

 školitel pravidelně a průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti školence a svá hodnocení zapisuje do průkazu odbornosti
v šestiměsíčních intervalech,

 pokud vzdělávání probíhá na akreditovaném zařízení jiného oboru než 
nástavbového oboru algeziologie, tak výcvik probíhá pod průběžným 
odborným dohledem školitele a s konzultací garanta min. 1x / měsíc,

 školitelem* celé přípravy školence je lékař z akreditovaného zařízení
algeziologie, s kterým školenec konzultuje průběh přípravy. Garant 
schvaluje plán přípravy školence a průběžně ho hodnotí. V závěru 
vzdělávání garant zapíše celkové hodnocení školence a doporučí přistoupení 
k závěrečné zkoušce.
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b) Předpoklady přístupu k závěrečné zkoušce
 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 

způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, 
 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku,
 doporučení školitele,
 úspěšné absolvování testu,
 vypracování písemné práce/projektu včetně rozboru kasuistiky – 10 – 15

stran nebo práce publikovaná v recenzovaném časopise v rozsahu 
minimálně 5 tiskových stran,

 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 
Část II.).

c) Vlastní závěrečná zkouška:
 teoretická část – 3 odborné otázky, rozbor klinického stavu, diskuse 

k předložené práci,
 praktická část – rozbor pacienta (předložená kasuistika): diferenciální 

diagnostika, léčebné postupy – indikace, zdůvodnění.

6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou způsobilost

Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou 
způsobilost.

Lékař se zvláštní odbornou specializací v oboru algeziologie je schopen samostatné 
činnosti v rozsahu dosaženého vzdělání, potom praxe u poskytovatelů zdravotních služeb 
poskytující ambulantní nebo lůžkovou péči léčby bolesti nebo péči v domácím prostředí. Je 
schopen koordinovat multidisciplinární péči nemocných s nádorovým i nenádorovým 
onemocněním, provádí konziliární činnost pro jiné obory, podílí se na vzdělávání specialistů 
v oboru algeziologie.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve 
svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
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vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. Vzhledem k rozdílnému rozsahu a obsahu přípravy se 
rozlišují následující typy zařízení, na kterých praxe probíhá dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona 
č. 95/2004 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.

7.1 Akreditované zařízení (AZ)

Personální 
požadavky

• Školitel má nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace
základního oboru specializačního vzdělávání oboru anesteziologie a intenzivní 
medicína nebo neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína nebo 
revmatologie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti 
v daném oboru specializačního vzdělávání nebo specializovanou způsobilost
v oboru paliativní medicína a léčba bolesti nebo zvláštní odbornou způsobilost 
v oboru paliativní medicína a léčba bolesti nebo algeziologie a min. 3 roky 
praxe od získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné 
způsobilosti v oboru paliativní medicína a léčba bolesti nebo algeziologie 
a s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Školitel z akreditovaného zařízení oboru algeziologie* má specializovanou 
způsobilost nebo zvláštní odbornou způsobilost v oboru paliativní medicína a 
léčba bolesti nebo algeziologie a min. 3 roky praxe od získání specializované 
způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti v oboru paliativní medicína a 
léčba bolesti nebo algeziologie a s minimálním úvazkem 0,5 u daného 
poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Nutná spolupráce dalších zdravotnických pracovníků, jejichž zařazení 

a činnost vyplývá ze vzdělávacího programu oboru algeziologie:
- neurolog,
- psychiatr,
- klinický psycholog.

• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 
životopisem.

• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Minimální požadavky AZ jsou dány splněním jak personálního zabezpečení 
dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného vybavení dle 
vyhlášky č. 92/2012 Sb. a další níže uvedené podmínky.

• AZ svým rozsahem pokrývá plné spektrum výkonů, jejichž znalost je součástí 
přípravy.

• Součásti podílející se na činnosti zařízení:
- poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní péči, popř. 

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou péči.

9
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7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru algeziologie, a to v části „akreditované zařízení“.

2) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
neurologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
rehabilitační a fyzikální medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
klinická onkologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
radiologie a zobrazovací metody, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
psychiatrie, a to v části „akreditované zařízení“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
revmatologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

9) … v jakémkoliv vzdělávacím programu.
10) … absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské 

ozáření, tzn., nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších 
předpisů.

11) … v uvedeném vzdělávacím programu.
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí 
a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy 
umělé plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie 
a terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ 
transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 
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8.1.1 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky 
a komunikace

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.2 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve 
specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a 
závislé. 1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.3 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických 
a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.

1

b) Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany do 
soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1

c) Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický 
charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientům pro typické 
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů 
ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ, částka 11, 
Listopad 2003).

1

e) Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění 
a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření –
optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních 
pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření ve 
zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti).

1

g) Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s přímou odpovědností.

1

h) Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem 
ozářeným v důsledku radiační nehody. 1

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro 
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační 
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 
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8.1.4 Program kurzu Multidisciplinární léčba bolesti

Předmět Minimální 
počet hodin

1. Historie a patofyziologie bolesti 8
Historie a současnost léčby bolesti. 1
Bolest jako syndrom. 1
Výzkum v patofyziologii a léčbě bolesti. 1
Patofyziologie bolesti. 2
Teorie nocicepce. 1
Neuropatická bolest. 2

2. Farmakologie 11
Farmakologie v algeziologii obecně. 2
Farmakologie opioidů. 2
Opioidy v léčbě nenádorové bolesti. 1
Psychofarmaka. 2
Antikonvulziva. 1
Interakce. 1
Farmakoterapie v těhotenství a laktaci. 2

3. Diagnostické postupy 3
Radiodiagnostika v léčbě bolesti. 2
Neurofyziologické vyšetřovací metody. 1

4. Psychiatrie a psychologie v komplexu chronických bolestivých stavů 5
Příznaky stresového selhávání. 1
Psychiatrické aspekty chronické bolesti, poruchy osobnosti. 2
Drogové závislosti. 2

5. Syndromy chronické bolesti 21
Akutní bolest, preemptivní a pooperační analgezie. 2
Únavový syndrom a fibromyalgie. 2
Vybrané chronické bolestivé stavy v neurologii. 2
Osteoporóza. 2
Orofaciální bolest. 1
Diagnostické a terapeutické aspekty bolesti v revmatologii. 2
Dětská bolest. 2
Bolesti hlavy. 2
Komplexní regionální bolestivý syndrom. 1
Viscerální bolest. 2
Bolest v geriatrii. 2
Fantómová bolest. 1
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6. Invazivní metody v léčbě chronické bolesti 14
Regionální anestézie v léčbě chronické bolesti (typy farmak, vybavení, indikace, 
kontraindikace. 1

Indikace a ošetřování kontinuálních blokád. 1
Zobrazovací metody v intervenční léčbě bolesti (RTG, CT, UZ). 3
Centrální blokády. 1
Periferní blokády. 3
Vegetativní blokády. 1
Radiofrekvenční intervence. 2
Jiné intervenční techniky (vertebroplastika, kyfoplastika, epiduroskopie, laser). 1
Výběr pacienta, volba techniky, načasování v léčebném programu. 1

7. Neuromodulace a chirurgické postupy 7
Spinální techniky. 2
Mozkové stimulace. 1
Moderní neurochirurgické postupy. 2
Spondylochirurgie – FBSS. 2

8. Nádorová bolest 4
Bolestivé syndromy.
Onkologická léčba bolesti.
Farmakoterapie nádorové bolesti.
Průlomová bolest a její léčba.
Možnosti invazivní léčby nádorové bolesti.
Adjuvantní terapie nádorové bolesti.

9. Paliativní medicína 7
Syndromy terminálních stavů neléčitelných onemocnění.

10. Vědecké, právní a posudkové informace 4
Posudková problematika. 1
Právní odpovědnost. 1
Vyhledávání vědeckých informačních zdrojů a příprava závěrečné práce. 2
Závěr kurzu, diskuse.
Celkem 84
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Personální a technické zabezpečení kurzu Multidisciplinární léčba bolesti
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru Paliativní 
medicína a léčba bolesti, nebo algeziologie a praxí nejméně 10 let v oboru, případně se 
specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice s pedagogickou zkušeností. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 

8.1.5 Program kurzu Lékařská psychologie a komunikace

Předmět Minimální 
počet hodin

Přehled psychologických metod, hodnocení pacienta s chronickou bolestí. 1
Psychosomatická medicína, integrace a efekt KB terapie v léčbě chronické 
bolesti zad. 1

Etika. 1
Specifika komunikace v léčbě bolesti. 1
Strach ze smrti u závažně chronicky nemocných. 1
Možnosti supervize týmové práce v léčbě bolesti – Bálintovská skupina. 1
Bolest a sex. 1
Psychologické a sociální aspekty komunikace v léčbě chronické bolesti. 1
Neurobiologie psychoterapie. 1
Psychoterapeutické postupy v léčbě chronických bolestivých stavů. 1
Psychologická diagnostika poruchy osobnosti. 1
Diferenciální diagnostika poruch osobnosti. 1
Burnout syndrom. 1
Psychoterapie u onkologických pacientů, psychoterapie sexuálních problémů. 2
Diferenciální diagnostika závislosti u pacientů s chronickou bolestí. 1
Bolest a spiritualita. 1
Chronobiologie bolesti. 1
Diferenciální diagnostika poruch osobnosti. 1
Psychoterapie u onkologických pacientů, psychoterapie sexuálních problémů. 2
Diferenciální diagnostika závislosti u pacientů s chronickou bolestí. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 23
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská psychologie a komunikace
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru psychiatrie, 
případně paliativní medicína a léčba bolesti a praxí nejméně 10 let v oboru, případně se 
specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice s pedagogickou zkušeností (např. 
psychologie, psychoterapie). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 

8.1.6 Program kurzu Základy diagnostiky a terapie poruch funkce pohybového 
systému u algických stavů

Předmět Minimální 
počet hodin

1. Část obecná
Specifika přístupu k bolestem pohybového systému v rehabilitaci a fyzioterapii. 1
Klinické a algeziologické vyšetření lékařem u bolestí pohybového systému. 2
Spektrum technik fyzioterapie u algických stavů pohybového systému a jejich 
preskripce. 3

Význam fyzikální terapie a zásady její preskripce u bolestí pohybového systému. 2
Specifika vyšetření pohybového systému ve fyzioterapii. 2
Základy palpačního vyšetření a vyšetřování měkkých tkání. 2
Svalové dysbalance a jejich vyšetřování. 1
Principy manipulací, mobilizací a měkkých technik. 2
Senzomotorická cvičení. 1

2. Část speciální
Vyšetření krčního úseku páteře a léčba technikami kinezioterapie. 2
Funkční vztahy bolestí hlavy, krční páteře a horních končetin. 1
Klinická diagnostika, kinezioterapie a fyzioterapie bolestí bederního úseku 
páteře. 2

Diferenciální diagnostika radikulárních a pseudoradikulárních bolestí. 1
Klinická diagnostika, kinezioterapie a fyzioterapie poruch funkce ramenního 
kloubu. 2

Klinická diagnostika, kinezioterapie a fyzioterapie poruch funkce kyčelního 
kloubu. 2

Klinická diagnostika, kinezioterapie a fyzioterapie poruch funkce kolenního 
kloubu. 2

Zásady volby a preskripce parametrů fyzioterapie u vybraných algických 
syndromů. 2

Demonstrace vyšetřování pohybového systému vyučovanými postupy. 2
Závěr kurzu, diskuse. 1
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Celkem 33

Personální a technické zabezpečení kurzu Základy diagnostiky a terapie poruch 
funkce pohybového systému u algických stavů

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru paliativní 
medicína a léčba bolesti, neurologie, rehabilitační a fyzikální medicína a praxí nejméně 10 let 
v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice s pedagogickou 
zkušeností (např. fyzioterapeut). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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Odborné časopisy
Bolest
European Journal of Pain
Journal of Pain and Symptom Management
Neurologie pro praxi
Pain
Pain Practice
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Vzdělávací program
nástavbového oboru *

DĚTSKÁ 
DERMATOVENEROLOGIE

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru ......................................... 2 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců ............................................2 
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 4 

4 Všeobecné požadavky........................................................................................................ 6 
5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru.................................................................. 7 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 8 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 8 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .......................................................................................9 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................11 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 12 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................12 

9 Doporučená literatura..................................................................................................... 17 

* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 
č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů).

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru dětská dermatovenerologie je získání 
potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby 
(medikamentózní i chirurgické) a prevence chorob kůže a podkoží, sliznic, přídatných 
kožních orgánů u dětí a také kožních projevů systémových chorob a systémových projevů 
kožních onemocnění, které jsou nezbytné k samostatné práci na dětských kožních 
ambulancích klinik/pracovišť, poskytující péči dětem a dorostu hospitalizovaným 
na lůžkových pracovištích klinik včetně služeb konziliárních. Součástí přípravy je i podpora 
péče o zdravou kůži. Příprava v oblasti venerologie obsahuje diagnostiku, léčbu a prevenci 
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infekcí přenášených pohlavním stykem a jiných onemocnění pohlavního ústrojí 
a nemocí genitálu, vyskytujících se především v dětském věku.

2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do oboru dětská dermatovenerologie je získání 
specializované způsobilosti v oboru dermatovenerologie nebo dětské lékařství.

Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je 
stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být 
nižší než v případě celodenní průpravy.

Celková délka přípravy v oboru dětská dermatovenerologie je v minimální délce
36 měsíců, z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců

Část I.

a) povinná praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
dermatovenerologie 1), 2), 3), 4)  – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I., II. 
nebo III. typu 30

z toho dermatovenerologie 1), 3), 4) – poskytovatel zdravotních služeb se 
zaměřením na dětskou dermatovenerologii 6

dětská dermatovenerologie 5), 6) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. 
nebo II. typu 6

z toho

poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu – ambulantní 
zařízení 5) 3

poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu – lůžkové 
zařízení 6) 3

U lékařů se získanou specializovanou způsobilostí v oboru dermatovenerologie se 
může započítat absolvovaná praxe na dermatovenerologii v délce 24 měsíců do praxe 
v nástavbovém oboru dětská dermatovenerologie, pokud odpovídá její obsah příslušnému 
vzdělávacímu programu dětská dermatovenerologie (dle ustanovení § 21e odst. 5 a ustanovení 
§ 21g odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.). Školenec zařazený do oboru dětská dermatovenerologie 
si pak doplní pouze chybějící praxi v délce 12 měsíců dle tohoto programu.

2
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b) doporučená doplňková praxe 
Akreditované zařízení Počet měsíců
dětské lékařství 1), 7) – se zaměřením na vývoj dítěte v jednotlivých věkových
obdobích 2

infekční lékařství 1), 8) – se zaměřením na dětské lékařství 1

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních 
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel 
zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba,
které nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle 
ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a 
věcné vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). 

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 9) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 9) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 9) 1
kurz Radiační ochrana 10) 1
test Dermatovenerologie 11) 1

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší 
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3
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d) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
vzdělávací akce pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komoru (dále jen 
„ČLK“) nebo dalšími institucemi pověřenými vzděláváním, včetně účasti na 
sympóziích, konferencích, sjezdech atd.

v rozsahu min. 
20 hod.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (odborný index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce
Teoretické znalosti

Z vlastního oboru
 Znalost současné etiopatogeneze dětských chorob kůže, podkoží, sliznic, 

přídatných kožních orgánů, kožních projevů systémových chorob.
 Znalost diferenciální diagnostiky dětských kožních a pohlavních chorob.
 Znalost problematiky kožních nádorových onemocnění u dětí.
 Znalost základů genetiky, genodermatóz, zásad prevence, dispenzarizace.
 Význam a současné možnosti prenatální diagnostiky.
 Prevence kožních chorob u dětí.
 Zásady péče o zdravou kůži.
 Teoretické a praktické znalosti fyzikální a laser terapie u dětí.
 Znalost odborné první pomoci u popálenin, poleptání a omrzlin u dětí.
 Zásady fotodermatologie a fototerapie v dětském věku.
 Zásady zevní a celkové terapie u dětí.
 Znalost možností mezioborové spolupráce při řešení dermatokosmetologických 

problémů v dětském věku.
 Znalost možností konziliární mezioborové spolupráce.

V oblasti venerologie je nezbytné získat vědomosti a zkušenosti o:
 epidemiologii nemocí přenosných pohlavním stykem Sexually Transmitted 

Diseases (dále jen „STD“) a o HIV infekci,
 laboratorní diagnostice STD,

4
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 prevenci a kontrole STD včetně způsobu hlášení a organizaci péče o nemocné
s STD,

 HIV infekci a AIDS,
 dermatózách genitálu,
 STD v těhotenství a u novorozenců,
 výchově ke zdravému pohlavnímu životu.

Z ostatních oborů
Požadují se základní znalosti z biologie, lékařské genetiky, fyziologie, klinické 

biochemie, alergologie a klinické imunologie, klinické farmakologie a z molekulární biologie, 
vnitřního lékařství, dětského lékařství, chirurgie (znalosti první pomoci, způsobů resuscitace 
při poruchách dýchání, srdeční činnosti a krevního oběhu). 

Dále se požaduje dobrá znalost infekčních dětských chorob nutná pro diferenciální 
diagnostiku dermatóz a infekčních exantémů, znalosti chirurgických onemocnění 
postihujících kůži a podkožní tkáně a jejich diferenciální diagnostiky, znalosti diferenciální 
diagnostiky urologických a gynekologických onemocnění (s příznaky postihujícími uretru)
a znalosti diferenciální diagnostiky zánětlivých gynekologických chorob ve vztahu 
k pohlavně přenosným chorobám.

Praktické dovednosti

Minimální počty výkonů

Vyšetřovací metody a léčebné postupy Počet

Samostatné provedení a hodnocení mikroskopického (louhový preparát) 
a kultivačního mykologického vyšetření 30

Odběr materiálu, příprava a mikroskopické vyšetření preparátu na kapavku, 
včetně barvení podle Grama 5

Odběr materiálu, příprava, barvení podle Grama a mikroskopické vyšetření 
preparátu na kapavku a jiné zdroje uretrálního výtoku u muže 5

Odběr materiálu, příprava a vyšetření nativního preparátu na syfilis (vyšetření 
v zástinu) u muže a ženy 5

Provedení a interpretace výsledků epikutánních a dalších druhů kožních testů, 
funkčních testů a fototestů 20 pacientů

Provedení a interpretace výsledků dermatoskopického vyšetření 50
Samostatné vedení, dokumentování a uzavření chorobopisu 30
Klinické vyšetření kůže a kožních adnex, vyšetření lupou, diaskopie 500
Znalost rozsahu a možností sérologického vyšetření u syfilis a interpretace 
prováděných sérologických testů 20

Interpretace výsledků moderních diagnostických metod detekce gonokoků, 
chlamydií, kvasinek, BK, virů (hybridizační, PCR, amplifikační metody) 
a jiných původců STI

30

5
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Terapeutické výkony a postupy Počet

Exkochleace 30
Kauterizace a diatermokoagulace 30
Kryoterapie 50
Kožní biopsie průbojníkem nebo skalpelem – obličej a krk 15
Kožní biopsie průbojníkem nebo skalpelem – jiná oblast 30
Excize skalpelem drobného kožního útvaru se suturou 30
Operační zákrok na nehtu 10

4 Všeobecné požadavky

Absolvent nástavbového oboru:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 musí znát standardní dokumentaci používanou v oboru dětská dermatovenerologie 
– chorobopis a denní dekurs, list o prohlídce mrtvého, návrh lázeňského léčení, 
hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, hlášení o pracovním 
úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, náležitosti lékařské zprávy, 
dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dosáhne potřebné úrovně schopnosti pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky,

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace.

6
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5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.
a) Průběžně je dokumentována celá praxe v období vzdělávání jak v průkazu 

odbornosti (indexu), tak i v záznamu o provedených výkonech (logbooku).
b) Garantem celé specializační přípravy školence je školitel/lékař z akreditovaného 

zařízení I. nebo II. typu stanoveným pro celý vzdělávací program, který jeho 
průběh 1x ročně hodnotí záznamem do odborného indexu, případně i logbooku 
a po skončení vzdělávací přípravy celkově písemně zhodnotí splnění požadavků 
vzdělávacího programu.

c) Předpoklad přístupu k závěrečné zkoušce
 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 

způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
 vypracování písemné práce nebo předložení kopie publikace v odborném 

recenzovaném časopise, kde je uchazeč uveden jako první autor,
 úspěšné absolvování písemného testu,
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 

Část II.).
d) Vlastní závěrečná zkouška

 praktická část:
– vyšetření dětského pacienta, stanovení diagnózy, diferenciální 

diagnostika, vyšetřovací postup, 
– návrh léčby, zhodnocení 4 histopatologických preparátů (výběr ze 70) 

jednoduchých a složitějších dermatóz.
Pokud školenec absolvuje zhodnocení 4 histopatologických preparátů v rámci 
vzdělávacího programu v oboru dermatovenerologie v době ne delší než 5 let, 
nemusí je absolvovat, započítají se.
 teoretická část:

– 2 odborné otázky z dětské dermatologie a 1 odborná otázka z dětské 
venerologie,

– obhajoba písemné práce.

7
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6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou způsobilost

Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou 
způsobilost.

Získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru dětská dermatovenerologie poskytuje 
absolventům možnost samostatné diagnostické, léčebné a preventivní činnosti v rozsahu 
oboru dětská dermatovenerologie na dětských kožních ambulancích klinik/oddělení, péči 
o děti a dorost hospitalizovaných na lůžkových odděleních klinik včetně služeb konziliárních. 
Dosažená kvalifikace, podložená znalostí interdisciplinární problematiky a platné legislativy, 
vytváří předpoklady pro vědecko-výzkumnou a výchovně pedagogickou práci.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn poskytovat 
zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). Akreditované
zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování vzdělávacího programu. 
K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti na poskytování 
zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a 
ve svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. Vzhledem k rozdílnému rozsahu a obsahu přípravy se 
rozlišují následující typy zařízení, na kterých praxe probíhá dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona 
č. 95/2004 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.

8
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7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu – ambulantní zařízení

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru dětská dermatovenerologie 
a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti nebo 
zvláštní odbornou způsobilost v oboru dětská dermatovenerologie, z toho 
alespoň 3 roky od získání zvláštní odborné způsobilosti a s minimálním 
úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem. 
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Minimální vybavenost ambulantního zařízení dětské dermatovenerologie:

- zákrokový sál,
- diatermokoagulace,
- kryoterapie.

• Návaznost na další specializovaná pracoviště:
- neonatologie s JIP,
- neurologie,
- kardiologie,
- oftalmologie,
- ortopedie,
- CT scan, SONO, magnetická rezonance,
- patologie,
- oddělení molekulární biologie,
- oddělení lékařské genetiky, 
- oddělení lékařské mikrobiologie.

Spektrum 
požadovaných 

výkonů, 
činnosti

• Ambulantní vyšetření ......................................................... min. 5000/rok.
• Specializovaná vyšetření:

-Diatermokoagulace ...........................................................500/rok,
-Kryoterapie .......................................................................100/rok.

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

• Diatermokoagulace:
- diatermokoagulační přístroj.

• Kryoterapie: 
- kryokauter.

• Fototerapie:
- lokální a celkový zářič.

9
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7.1.2 Akreditované zařízení II. typu – lůžkové zařízení

Personální 
požadavky

• 2 školitelé se specializovanou způsobilostí v oboru dětská 
dermatovenerologie a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované 
způsobilosti nebo zvláštní odbornou způsobilost v oboru dětská 
dermatovenerologie, z toho alespoň 3 roky od získání zvláštní odborné 
způsobilosti a s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele 
zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem. 
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Specializované dětské kožní ambulance – minimálně 4 subspecializace: 

- korektivní dermatologie – diatermokoagulace, kryoterapie,
chirurgické excese,

- cévní ambulance,
- venerologická ambulance,
- poradna pro genodermatózy,
- fotobiologie,
- alergologie a klinická imunologie.

• Lůžkové dětské kožní oddělení ........................................10 -15 lůžek.
• Dostupná specializovaná pracoviště:

- neonatologie s JIP,
- neurologie,
- kardiologie,
- oftalmologie,
- ortopedie,
- CT scan, SONO, magnetická rezonance,
- patologie,
- oddělení molekulární biologie,
- oddělení lékařské genetiky, 
- oddělení lékařské mikrobiologie.

Spektrum 
požadovaných 

výkonů, 
činnosti

• Minimální počet specializovaných ambulantních výkonů: ...... 12 000/rok.
- diatermokoagulace ....................................................... 250/rok,
- kryoterapie ................................................................... 500/rok,
- chirurgické excise ........................................................ 200/rok,
- cévní ambulance........................................................... 200/rok,

• Lůžkové oddělení - minimální počet hospitalizací................... 100-200/rok.

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. 
• Diatermokoagulace:

- diatermokoagulační přístroj.
• Kryoterapie: 

10
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- kryokauter.
• Fototerapie:

- lokální a celkový zářič.
• Zástinový mikroskop.

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dermatovenerologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dermatovenerologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dermatovenerologie, a to v části „akreditované zařízení III. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru dětská dermatovenerologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru dětská dermatovenerologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
infekční lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

9) …v jakémkoliv vzdělávacím programu.
10) ...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské 

ozáření, tzn. nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších 
předpisů.

11) …v uvedeném vzdělávacím programu.

11
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí 
a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy 
umělé plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie 
a terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20

12
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ 
transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 

13
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16

14
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a
komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických 
podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL 
a závislé. 1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.4 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických 
a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.

1

b) Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany 
do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1

c) Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický 
charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientům pro typické 
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů 
ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ, částka 11, 
Listopad 2003).

1

e) Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění 
a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření –
optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních 
pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření ve 
zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti).

1

g) Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s přímou odpovědností.

1

h) Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem 
ozářeným v důsledku radiační nehody. 1

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) 
pro předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační 
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 
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Vzdělávací program
nástavbového oboru*

DĚTSKÁ UROLOGIE
1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru ......................................... 2 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců ............................................2 
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 4 

4 Všeobecné požadavky........................................................................................................ 6 
5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru.................................................................. 7 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 8 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 8 

7.1 Akreditované zařízení (AZ) .......................................................................................9 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení...................................................9 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 10 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................10 

9 Doporučená literatura..................................................................................................... 15 

* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 
č. 185/2009, o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů).

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru dětská urologie je získání teoretických 
znalostí a praktických dovedností, které umožňují samostatně vykonávat odbornou činnost 
urologa u dětí a dospívajících ve věku od 0 - 18 let a spolupodílet se na léčebném postupu 
u plodů se zjištěnou fetální uropatií.

1
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2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém 
oboru

Podmínkou pro zařazení do oboru dětská urologie je získání specializované 
způsobilosti v oboru urologie nebo dětská chirurgie.

Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než 
je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí 
být nižší než v případě celodenní průpravy.

Celková délka přípravy v oboru dětská urologie je v minimální délce 24 měsíců,
z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) povinná praxe

Akreditované zařízení Počet měsíců
dětská urologie 1) 15

Do povinné praxe lze uznat praxi v dětské urologii (bloková stáž) v celkové délce 
maximálně 6 měsíců, která byla absolvována během specializační přípravy v oboru urologie 
nebo dětská chirurgie na akreditovaném zařízení dětské urologie, a která svým obsahem 
odpovídá vzdělávacímu programu nástavbového oboru dětská urologie (dle ustanovení § 21e 
odst. 5 a ustanovení § 21g odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.). Tato praxe je dokumentovaná
výkony v záznamu o provedených výkonech (logbook) a potvrzena v průkazu odbornosti 
lékaře (odborný index).

b) povinná doplňková praxe – pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru 
urologie

Akreditované zařízení Počet měsíců
dětská chirurgie 2), 3) – se zaměřením na břišní chirurgii 6
dětské lékařství 2), 4) – se zaměřením na neonatologii 5), nefrologii 2), 6), příp. 
na transplantace ledvin 2

anesteziologie a intenzivní medicína 2), 7) – se zaměřením na dětské lékařství 2), 4) 1

nebo

2
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c) povinná doplňková praxe – pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru 
dětská chirurgie

Akreditované zařízení Počet měsíců
urologie 2), 8) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči s akreditací II. typu 6

dětské lékařství 2), 4) – se zaměřením na neonatologii 5), nefrologii 2), 6), příp. 
na transplantace ledvin 2

anesteziologie a intenzivní medicína 2), 7) – se zaměřením na dětské lékařství 2), 4) 1

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních 
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel 
zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, 
která nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle 
ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). 

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
d) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 9) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 9) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 9) 1
kurz Radiační ochrana 10) 1
aktivní účast na dvou konferencích s tématikou dětské urologie 
test (lze uznat absolvování písemného testu na úrovni Joint Bommittee of 
Paediatric Urology UÉMS)

3
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e) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční garantované 
příslušnou odbornou společností při České lékařské společnosti J.E. Purkyně (dále 
jen „ČLS JEP“) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo Institutem 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou 
lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo akreditovanými zařízeními, aj.

v rozsahu min. 
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 10 let, nemusí 
být absolvován znovu a započítá se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a 
praktických dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (odborný index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.

Teoretické znalosti

Z vlastního oboru
Patogeneze, epidemiologie, diagnostika, prevence, konzervativní a chirurgická léčba 

a prognóza vrozených a získaných chorob uropoetického traktu dětského a dorostového věku,
genitálního traktu u chlapce, intersexuálních stavů, přehled o genetice a embryogenezi 
vrozených vad urogenitálního traktu. Znalost zásad, techniky a hodnocení diagnostických 
metod užívaných v oboru. Znalost předoperační a pooperační péče u dětí všech věkových 
kategorií, znalost péče o dítě na vozíku. Znalost zásad farmakoterapie v dětském věku, 
zejména dávkování a vedlejších účinků léčivých přípravků.
Praktické dovednosti

Seznam a minimální počet provedených výkonů podmiňujících ukončení 
specializační průpravy z dětské urologie musí zahrnout minimálně 250 výkonů u dětských 
pacientů, které by měly být provedeny rovnoměrně v průběhu přípravy v nástavbovém oboru.
Lze započíst i výkony na dětech provedené v průběhu již ukončeného vzdělávacího programu 
z urologie či dětské chirurgie.

4
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Základní vyšetřovací způsoby v dětské urologii

Minimální počet výkonů
Výkony Počet
Standardní vyšetřování
Vyšetření moče
Endoskopie – se zápisem v logbooku 50 cystoskopií

Urodynamické vyšetření – se zápisem v logbooku 15 invazivních 
výkonů

Ultrasonografie, uroradiologie

Zvládnutí transuretrální léčebné techniky, základní urologické operativy u dětí, 
zejména mikrochirurgické pyeloplastiky, heminefrektomie, nefrektomie, ureterektomie, 
antirefluxní operace močovodu, derivace moče (nefrostomie – punkční i otevřené, 
epicystostomie, ureterostomie, vezikostomie), rekonstrukční operace hypospadie, příp. 
i jiných anomálií dolních močových cest, pediatricko-andrologické operace. Řešení 
urgentních stavů.

Minimální počet výkonů
Výkony Počet
Otevřené operace

Operace na ledvině a močovodu (polovinu může nahradit laparoskopie) 20 (min. 5 jako 
operatér)

Operace na měchýři a močové trubici 30
Operace novorozence či kojence (mimo výkony na zevním genitálu) 5
Operace zevního genitálu 100

Endourologie

Perkutánní nefrostomie (případně perkutánní extrakce konkrementu) 3 (i jako 
asistent)

Perkutánní epicystostomie 10
Transuretrální operace na močovém měchýři či močové trubici 20
Laparoskopické operace (možná asistence) 15
Sondáž močovodu včetně zavedení stentu 5

Extrakorporální litotripse
Extrakorporální litotripse u dětí (možná asistence) 3

5
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Teoretické znalosti

Z ostatních oborů
Základní znalosti z dětské nefrologie, zejména ledvinného selhání, z endokrinologie 

nadledvin a pohlavních žláz, z dětské gynekologie, z oblasti anorektálních malformací, 
v problematice náhlých příhod břišních u dětí. Přehled o zásadách očkování u dětí. Znalosti 
z akutní medicíny u dětí.

Praktické dovednosti
U lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru urologie

Minimální počet výkonů
Výkony Počet
Chirurgické operace min. 20

z toho
apendektomie 3
hernioplastika 5

Asistence při chirurgických břišních operacích v dětském věku min. 30
Drobné chirurgické výkony (resutura rány, drenáž abscesu, stavění krvácení apod.)
Schopnost se prakticky orientovat v diferenciální diagnostice náhlých příhod břišních

U lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru dětská chirurgie

Minimální počet výkonů
Výkony Počet
Cystoskopie a uretroskopie u dospělých nemocných 25
Ascendentní ureterografie a zavedení stentu 5
Transuretrální biopsie močového měchýře či uretry 5
Dilatace uretry 5
Asistencí u transuretrálních operačních výkonů, perkutánních extrakcí 
konkrementů a ureteroskopií 40

4 Všeobecné požadavky

Absolvent nástavbového oboru:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení

6
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ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem 
 záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti 

v šestiměsíčních intervalech, záznamy o provedených činnostech, výkonech 
v logbooku.

b) Předpoklad přístupu k závěrečné zkoušce 
 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 

způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí, výkonů (logbook) 
a školicích akcí během školení,

 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku,
 přihlášku k závěrečné zkoušce doloží uchazeč údaji o léčebné, vědecké, 

pedagogické a zdravotně výchovné činnosti,
 absolvování povinné praxe a povinné doplňkové praxe,
 úspěšné absolvování písemného testu (lze uznat absolvování písemného 

testu na úrovni Joint Committee of Paediatric Urology UÉMS),
 vypracování písemné práce nebo projektu,
 potvrzení o aktivní účasti na odborných konferencích,
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 

Část II.).
c) Vlastní závěrečná zkouška

 praktická část – samostatně provedená urologická operace u dítěte 
(s příslušnou diagnosticko-indikační rozvahou) na akreditovaném zařízení
dětské urologie, za přítomnosti člena z jiného akreditovaného zařízení, který 
je určen atestační komisí,

 teoretická část – ústní: 3 odborné otázky (obvykle klinické situace či 
kazuistiky). Součástí je i obhajoba písemné práce či projektu, která může 
nahradit jednu otázku. Teoretickou část atestační zkoušky je možné nahradit 
úspěšně absolvovaným ústním testem JCPU UÉMS s udělením titulu Fellow 

7
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of European Academy of Paediatric Urology (Oral JCPU Examination). 
V tom případě proběhne pouze obhajoba písemné práce“

6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou 
způsobilost

Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou 
způsobilost.

Absolvent nástavbového oboru dětská urologie získává zvláštní odbornou způsobilost, 
která ho opravňuje samostatně provádět veškerou diagnostiku, léčbu a prevenci u dětí 
a dospívajících s urologickým onemocněním ve věku od 0 – 18 let. Je oprávněn 
se spolupodílet na léčebném postupu u plodů se zjištěnou fetální uropatií.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve 
svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. Vzhledem k rozdílnému rozsahu a obsahu přípravy se 
rozlišují následující typy zařízení, na kterých praxe probíhá dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona 
č. 95/2004 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.

8
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7.1 Akreditované zařízení (AZ)

Personální 
požadavky

• Školitel má nástavbovou specializaci z oboru dětská urologie podle vyhlášky 
č. 77/1981 Sb. nebo specializovanou způsobilost v oboru dětská urologie 
podle zákona č. 95/2004 Sb. nebo zvláštní odbornou způsobilost v oboru 
dětská urologie podle vyhlášky č. 185/2009 Sb. a min. 3 roky praxe od získání 
zvláštní odborné způsobilosti v oboru dětská urologie a s minimálním 
úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb při výkonu 
dětské urologické léčebné péče.
Další lékař se specializovanou způsobilostí v oboru dětská urologie nebo 
zvláštní odbornou způsobilostí v oboru dětská urologie je žádoucí.

• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem. 
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Minimální požadavky AZ jsou dány splněním jak personálního zabezpečení
dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného vybavení dle 
vyhlášky č. 92/2012 Sb. a další níže uvedené podmínky. 

Organizační 
a provozní 
požadavky

• AZ musí zajišťovat veškeré výkony týkající se dětské urologie s výjimkou 
zajištění výkonů ve smluvní spolupráci, a to: dětská extrakorporální litotrypse, 
laparoskopie, onkologie, transplantace a rekonstrukce komplexu 
exstrofie/epispadie. 

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru dětská urologie, a to v části „akreditované zařízení“.

2) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dětská chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I., II. nebo III. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru neonatologie, a to v části „akreditované zařízení“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nefrologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
urologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

9) ...v jakémkoliv vzdělávacím programu.
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10) ...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské 
ozáření, tzn. nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších 
předpisů.

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí 
a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy 
umělé plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie 
a terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20

10
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/
transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 

11
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16

12
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky 
a komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve 
specifických podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé. 1
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí

Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 

13
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8.1.4 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických 
a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.

1

b) Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany do 
soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1

c) Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický 
charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientům pro typické 
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů 
ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ, částka 11, 
Listopad 2003).

1

e) Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění 
a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření –
optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních 
pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření ve 
zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti).

1

g) Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s přímou odpovědností.

1

h) Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem 
ozářeným v důsledku radiační nehody. 1

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro 
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie a 
zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační 
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 

14
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SEXUOLOGIE
1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru ......................................... 2 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců ................................................2 
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu ........................................................................3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
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5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru.................................................................. 6 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 6 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 7 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ).......................................................................................7 
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jejich realizaci .................................................................................................................... 9 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ..........................................................................9 
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* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 
č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů).

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru sexuologie je prohloubení znalostí lékařů 
v oblasti lidské sexuality tak, aby byli schopni samostatné práce v ambulantní i lůžkové 
sexuologické praxi.

Specialista musí být seznámen se zdravotní politikou obecně a ve vztahu k oboru 
sexuologie zvláště. Ovládá problematiku organizace a řízení sexuologické péče ve všech 
jejích úsecích.

1
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2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do oboru sexuologie je získání specializované způsobilosti 
v oboru diabetologie a endokrinologie nebo gynekologie a porodnictví nebo psychiatrie nebo 
urologie.

Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy 
v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je 
stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být 
nižší než v případě celodenní průpravy.

Celková délka přípravy v oboru sexuologie je v minimální délce 24 měsíců, z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
sexuologie 1) 2) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu 20

z toho

úvodní stáž - sexuologie – poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací II. typu 2) 2 týdny

sexuologie 2) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. 
typu 1

sexuologie 1) 2) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující 
lůžkovou zdravotní péči 10 dní

psychiatrie 3), 4) 1
gynekologie a porodnictví 3), 5) 1
urologie 3), 6) 1
doplňková praxe dle potřeby – poskytovatel zdravotních služeb poskytující 
lůžkovou nebo ambulantní zdravotní péči v oboru psychiatrie 3), 4), gynekologie a 
porodnictví 3), 5) a urologie 3), 6)

1

U lékařů se získanou specializovanou způsobilostí v oboru gynekologie a porodnictví, 
psychiatrie a urologie se může započítat absolvovaná praxe na gynekologii a porodnictví, 
psychiatrii nebo urologii v délce 1 měsíce do praxe v nástavbovém oboru sexuologie, pokud 
odpovídá její obsah příslušnému vzdělávacímu programu (dle ustanovení § 21e odst. 5 a 
ustanovení § 21g odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb.) sexuologie. Školenec zařazený do oboru
sexuologie si pak doplní pouze chybějící praxi dle tohoto vzdělávacího programu.

2
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b) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
dermatovenerologie 3), 7) – se zaměřením na diagnostiku a terapii pohlavně 
přenosných onemocnění 1

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních 
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel 
zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba,
které nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle 
ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a 
věcné vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“). 

Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 8) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 8) 2

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 8) 1

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 10 let, nemusí 
být absolvován znovu a započítá se.

d) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená

3
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Kurzy, semináře 
tematické kurzy Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo
jiných institucí, věnované sexuologickým problémům
semináře a konference Sexuologické společnosti České lékařské společnosti (dále jen „SS ČLS“)
a Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (dále jen „SPRSV“)

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (odborný index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce
Teoretické znalosti

 Znalosti o fylogenezi a ontogenezi sexuality, fyziologie a patofyziologie lidského 
sexuálního chování a lidské reprodukce.

 Znalosti kliniky poruch a nedostatků v tělesně pohlavním vývoji lidí, klinika 
sexuálních dysfunkcí a partnerského sexuálního nesouladu, parafilií, odchylek 
a poruch sexuální orientace a sexuální identifikace.

 Vyšetřování, léčení, medicínské posuzování pachatelů a obětí sexuálních deliktů.
 Vyšetřování a léčení sexuálních poruch při tělesných a duševních poruchách 

a onemocněních.
 Vyšetřování, léčení a posuzování poruch plodnosti muže a zásady vedení 

infertilního páru. Vyšetřování a hodnocení spermiologických nálezů, preparace 
ejakulátu, kryokonzervace spermií.

 Andrologické indikace k metodám asistované reprodukce.
 Postkoitální test a jeho hodnocení, hodnocení množství a kvality cervikálního 

hlenu. Penetrační testy spermií v přirozených i arteficiálních médiích. Technika 
vaginální, cervikální a kavitární inseminace.

 Indikace a kontraindikace antikoncepčních metod u mužů i žen, poradenství 
v oblasti plánovaného rodičovství.

 Systematické znalosti indikací a kontraindikací léčebných sexuologických metod, 
hluboké znalosti medikamentózní terapie v sexuologii včetně terapie hormonální, 
hluboké znalosti specifické psychoterapie sexuálních poruch (sexoterapie).

 Sexuologické poradenství v souvislosti s pohlavně přenosnými nemocemi včetně 
HIV/AIDS.

 Znalosti základních organizačních a právních předpisů obecně, pro sexuologii 
zvláště, a to zejména předpisy:
- o nucené ochranné léčbě sexuálních delikventů,
- o kastraci sexuálních delikventů,

4
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- o chirurgické sterilizaci,
- o změně pohlaví transsexuálních osob.

 Znalosti předpisů o zdravotním a nemocenském pojištění ve vztahu 
k sexuologické oblasti.

 Sexuologické vyšetření muže a ženy včetně základního vyšetření ženských 
a mužských pohlavních orgánů.

 Sexuologické dotazníky, jejich zpracování a vyhodnocení.
 Falopletyzmografické a vulvopletyzmografické vyšetření a jeho vyhodnocení.

Praktické dovednosti
Minimální počty výkonů
Výkony Počet
Sexuální dysfunkce u mužů a žen 50
Manželský (partnerský) sexuální nesoulad 20
Parafilie 10
Sexuální delikventi – agresoři, pedofilní delikventi, exhibicionisté 10
Poruchy sexuální identifikace (transsexualismus, transvestitismus) 10
Poruchy mužské plodnosti 20
Vývojové poruchy genitálu, hypogonadismus 10
Psychofyziologické vyšetřovací metody (PPG, VPG – falopletyzmografické 
a vulvopletyzmografické vyšetření) – praktická aplikace 5

4 Všeobecné požadavky

Absolvent nástavbového oboru:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 zná organizaci zdravotnictví, právní předpisy a nařízení platná 
ve zdravotnictví, právní rámec lékařské praxe.

5
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5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem
 záznamy o absolvované praxi v logbooku, záznamy o průběžném hodnocení 

školitelem v pravidelných šestiměsíčních intervalech v průkazu odbornosti.

b) Předpoklady přístupu k závěrečné zkoušce
 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 

způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
 předložení a obhajoba písemné seminární práce podle požadavků 

výukového pracoviště,
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.

Část II.).

c) Vlastní závěrečná zkouška
 část praktická – vyšetření pacienta, vedení případů v průběhu klinické 

předatestační stáže,
 část teoretická – 3 odborné otázky, obhajoba seminární práce.

6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou způsobilost

Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou 
způsobilost.

Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru sexuologie je schopen:
 diagnostikovat, léčit a odborně posuzovat případy z celého spektra sexuálních 

poruch mužů a žen, jakož i poruchy plodnosti muže,
 poskytovat sexuologické poradenství v celé šíři oboru,
 vést specializační vzdělávání a další vzdělávání v oboru u svých spolupracovníků,
 publikovat odborná i popularizační sdělení v tisku,
 orientovat se v české a zahraniční odborné literatuře,
 sledovat vývoj poznatků v sexuologii a navazujících lékařských i nelékařských 

vědních oborech a aplikovat nové poznatky v praxi.

6
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7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn poskytovat 
zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). Akreditované 
zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování vzdělávacího programu. 
K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti na poskytování 
zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a 
ve svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. Vzhledem k rozdílnému rozsahu a obsahu přípravy 
se rozlišují následující typy zařízení, na kterých praxe probíhá dle ustanovení § 5 odst. 6 
zákona č. 95/2004 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.

7.1       Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru sexuologie a min. 5 let praxe 
v oboru sexuologie od získání specializované způsobilosti nebo má zvláštní 
odbornou způsobilost v oboru sexuologie, z toho alespoň 3 roky praxe od 
získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru sexuologie a s minimálním 
úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem. 
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., které nepokrývá všechny 
sexuologické indikace a postupy.

• Součástí zařízení je sexuologická ambulance.

7
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7.1.2 Akreditované zařízení II. typu 

Personální 
požadavky

• 2 školitelé se specializovanou způsobilostí v oboru sexuologie a min. 5 let 
praxe v oboru sexuologie od získání specializované způsobilosti nebo mají 
zvláštní odbornou způsobilost v oboru sexuologie, z toho alespoň 3 roky praxe 
od získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru sexuologie a s minimálním 
úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb. 

• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem. 
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán plnění 

povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje více než 
jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Organizační 
a provozní 
požadavky 

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., zajišťující celé spektrum výkonů 
v rámci vzdělávacího programu sexuologie.

• Součástí tohoto zařízení je:
- sexuologická ambulance,
- péče o sexuální devianty a ochranné sexuologické léčby
- spermiologická laboratoř,
- vyšetřování a léčba sexuálních dysfunkcí, 
- falometrie (PPG přístroje),
-HIV/AIDS poradna.

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru sexuologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru sexuologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

4) Poskytovatel zdravotních služeb ě musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
psychiatrie, a to v části „akreditované zařízení“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
gynekologie a porodnictví, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
urologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dermatovenerologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

8) …v jakémkoliv vzdělávacím programu.

8
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support). 

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí 
a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy 
umělé plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie 
a terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ 
transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 

10
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16

11
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a 
komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických 
podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL 
a závislé. 1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 

12
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Vzdělávací program
oboru

KLINICKÁ STOMATOLOGIE
1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 1 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 48 měsíců ............................................2 
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 3 

4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 10 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 10 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 11 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 11 

7.1 Akreditované zařízení (AZ) .....................................................................................12 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................13 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 14 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................14 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru klinická stomatologie – klinické zubní 
lékařství je získání komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti 
diagnostiky, indikací, plánování a provádění léčby potřebných ke klinické a pedagogické 
činnosti v oboru zubní lékařství.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru klinická stomatologie 
je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře ukončením nejméně 
pětiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou 
výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu zubní lékařství
nebo stomatologie.

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle 
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

1

272
272
273
274

274
281
281

282
282
283
284

285
285



ČÁSTKA 7����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Klinická stomatologie 273
MZ ČR Vzdělávací program oboru KLINICKÁ STOMATOLOGIE

Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň 
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.

Stáže ve specializovaném výcviku mohou být absolvovány v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru klinická stomatologie je 

zařazení do oboru, absolvování specializovaného výcviku a úspěšné složení atestační 
zkoušky. Celková doba specializačního vzdělávání je v minimální délce 4 roky, z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 48 měsíců

Část I.

a) povinná praxe 
Akreditované zařízení Počet měsíců
klinická stomatologie 1), 2) 40

z toho

preventivní zubní lékařství 2) min. 3
záchovné zubní lékařství 2) min. 6
protetické zubní lékařství 2) min. 6
parodontologie 2) min. 6
pedostomatologie 2) min. 3

orální a maxilofaciální chirurgie 1, 3) min. 6
ortodoncie 1), 4) min. 2

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo 
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).

Povinná praxe probíhá v zařízeních stejného nebo i jiného ambulantního nebo 
lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího programu je možné 
splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí 
v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo 
jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci 
akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.

Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky 
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).

2
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Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým 
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené 
v požadavcích na akreditované zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2.2 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.

b) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 5) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 5) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 5) 1
kurz Radiační ochrana 6) 1
odborné semináře akreditovaného zařízení v průběhu specializovaného výcviku 10

c) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční garantované 
příslušnou odbornou společností při České lékařské společnosti J.E. Purkyně 
(dále jen „ČLS JEP“) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo Institutem 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou 
stomatologickou komorou (dále jen „ČSK“) nebo akreditovanými zařízeními, aj. 

v rozsahu min. 
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek 
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší 
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkonů

O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech 
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby 
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.

3
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Teoretické znalosti a praktické dovednosti
 Anatomie orofaciální soustavy.
 Histologie tkání obličeje a dutiny ústní.
 Embryologie orofaciální soustavy.
 Poruchy vývoje a růstu v orofaciální oblasti.
 Základy lékařské genetiky v zubním lékařství.
 Fyziologie dýchání, řeči, polykání a žvýkání; typy dýchání, polykání, poruchy 

výslovnosti.
 Psychologie dítěte, adolescenta a dospělého jedince; koncepce vývojové 

psychologie, aspekty motivace pacienta a odhad kooperace při léčbě; 
psychologické aspekty puberty a adolescence.

 Základy biostatistiky (metodologie statistiky, běžně používané metody, schopnost 
interpretace statistického hodnocení výsledků, výběr souboru a požadavky na 
kontrolní soubor; zhodnocení validity závěrů ve vědeckých pracích; filozofie 
vědy).

 Etické aspekty výzkumu na zvířatech a u lidí.
 Základy epidemiologie a její aplikace na vlastní práci (principy 

epidemiologických šetření, analýza dat a kritické zhodnocení nálezů; prevalence 
a incidence; validita indexů určujících potřebu léčby; vliv společnosti na potřebu 
zubní léčby; aspekty ovlivňující subjektivní potřebu léčby; faktory používané 
v odhadu objektivní potřeby léčby).

 Základy radiologie, hlavní zobrazovací techniky používané v orofaciální oblasti, 
znalost rizik práce s ionizujícím zářením.

 Základy farmakologie s důrazem na farmakokinetiku a farmakodynamiku, lékové 
interakce a nežádoucí účinky léčiv.

 Znalost lékových skupin se vztahem k oboru (zejména lokální anestetika, 
analgetika, antibiotika, antimykotika, virostatika, nesteroidní antiflogistika, 
kortikosteroidy, imunomodulátory, imunosupresiva, psychofarmaka, antidiabetika, 
antihistaminika, vitamíny, léky ovlivňující vegetativní systém, dermatologika, 
otorhinolaryngologika, oftalmologika, antikoagulancia a antiagregancia, krevní 
náhražky a deriváty, hemostatika, antiseptika a dezinficiencia).

 Znalost léčiv vyznačujících se klinicky významnějšími lékovými interakcemi 
a nežádoucími účinky se vztahem k zubnímu lékařství (kromě výše uvedených 
zejména tzv. xerogenní léčiva, ACE inhibitory, bisfosfonáty, cytostatika, 
antiepileptika, blokátory kalciového kanálu a další).

 Opatření k zajištění bezpečnosti pacienta a kvality poskytované péče.
 Přístrojové a personální vybavení zubní praxe; získávání a výběr zdravotnického 

personálu, jeho výuka a kontrola kvality práce; financování a řízení zubní praxe, 
práce v zubním týmu.

 Využití výpočetní technik v zubní praxi, trendy a možnosti, uživatelské znalosti 
obsluhy počítačů v zubní péči.
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 Příprava odborných a popularizačních přednášek, odborné a etické zásady 
publikační činnosti.

 Ergonomie v zubním lékařství (optimální polohy pacienta a ošetřujícího personálu, 
umístění nástrojů, efektivní časování a postupy při provádění jednotlivých úkolů).

 Právní aspekty zubního lékařství (předpisy a zákony; odpovědnost a možné 
rizikové situace, jež mohou vést k soudním sporům; profesní pojištění; postupy při 
odborných a soudních sporech).

 Ekonomika zubní praxe (způsoby financování zubní péče, smluvní vztah 
zdravotnického zařízení se zdravotní pojišťovnou, způsoby vykazování zubní 
péče).

 Profesionální etika (způsob chování a jednání zubního lékaře; etické standardy 
ve vztahu k personálu, pacientům a kolegům jiných oborů; způsob transferu 
pacientů).

 Zásady komunikace pracovníků v zubním týmu, se studenty, s různými typy 
pacientů, se zástupci médií.

 Obecná problematika gerostomatologie a gerontologie.
 Znalost základních histopatologických obrazů častějších chorob v orofaciální 

oblasti.
 Znalost principů a využitelnosti základních vyšetřovacích laboratorních metod 

v klinické stomatologii z oborů lékařská mikrobiologie, klinická biochemie, 
hematologie a transfúzní lékařství, alergologie a klinická imunologie, 
revmatologie.

 Znalost problematiky metastatické bakteriální a mykotické infekce ve vztahu 
k chorobám v orofaciální krajině, metody její profylaxe.

 Znalost principů a základů forenzní stomatologie.
 Realizace všech dále uvedených praktických dovedností se zřetelem na zvláštnosti 

dané zdravotním stavem jedinců s chorobami:
- neurologickými,
- psychiatrickými,
- heredodegenerativními,
- s postižením intelektu a kongitivních funkcí,
- gastrointestinálními,
- metabolickými s důrazem na diabetes mellitus a osteoporózu,
- revmatologickými,
- hematologickými a hemato-onkologickými,
- onkologickými,
- kardiovaskulárními,
- respiračními,
- nefrologickými,
- imunopatologickými (alergickými, autoimunitními, imunodeficientními 

stavy),
- dermatovenerologickými,
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- otorinolaryngologickými,
- infekčními s důrazem na infekce vyvolané HIV, HBC, HCV, TBC.

Preventivní zubní lékařství
 Komunikace v zubním lékařství o významu a možnostech prevence plakem 

podmíněných chorob a dalších preventabilních nemocí v orofaciální krajině.
 Zubní povlak v etiologii kazu a parodontopatií.
 Vznik zubního kazu a možnosti jeho prevence.
 Domácí ústní hygiena.
 Výživa a zubní kaz.
 Preventivní programy v oblasti orálního zdraví.
 Kouření jako rizikový faktor nemocí v dutině ústní.
 Prevence vývojových poškození tvrdých zubních tkání.
 Pečetění fissur a jamek skloviny, preventivní výplň.
 Možnosti prevence parodontopatií.
 Úloha dentální hygienistky v preventivním zubním lékařství.
 Základy dezinfekce a sterilizace v zubním lékařství, problematika tzv. infection 

control.
 Znalost aplikace základních a doplňkových metod primární prevence zubního 

kazu a plakem podmíněných parodontopatií u jednotlivců a v kolektivech jedinců 
s fyzickým, psychickým či intelektovým hendikepem a dalšími chorobami a stavy 
komplikujícími vyšetření a ošetření či vyžadujícími speciální přístup.

Záchovné zubní lékařství
 Vrozené poruchy tvrdých zubních tkání.
 Získané defekty a poruchy tvrdých zubních tkání nekariézního původu (eroze, 

abraze, abfrakce, traumata).
 Zubní kaz, etiologie, patogeneze, diagnostické možnosti nekavitované a 

kavitované léze, koncepce a možnosti léčby včetně terapie na molekulární úrovni.
 Moderní výplňové materiály.
 Estetické aspekty v záchovném zubním lékařství.
 Zubní mikrobiální povlak a mikrobiální biofilm, jeho význam v zubním lékařství, 

možnosti jeho eliminace a prevence.
 Komplikace zubního kazu (pulpitida, nekróza a gangréna zubní dřeně, 

periodontitida) – jejich diagnostika, terapie, prevence.
 Znalost postupů k ošetření zubního kazu, jeho následků a komplikací 

v nestandardních podmínkách, tzn. u jedinců s fyzickým, psychickým či 
intelektovým hendikepem a dalšími chorobami a stavy komplikujícími vyšetření 
a ošetření či vyžadujícími speciální přístup.
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Protetické zubní lékařství
 Sestavení plánu protetického ošetření chrupu. 
 Protetické materiály – indikace použití.
 Ordinační a laboratorní technologické postupy.
 Protetické řešení defektů chrupu – fixní a snímatelné zubní náhrady.
 Dentální implantologie.
 Užití biomateriálů ve stomatologické protetice.
 Řešení defektů tvrdých a měkkých tkání orofaciální oblasti – základy obličejové   

epitetiky.
 Mezioborová spolupráce při komplexní rehabilitaci defektů orofaciálního systému.
 Základy gnatologie.
 Estetické aspekty protetické rehabilitace chrupu.
 Aplikace postupů používaných ve stomatologické protetice v nestandardních  

podmínkách (diagnostické a léčebné postupy užívané při péči o hendikepované 
pacienty).

Orální a maxilofaciální chirurgie
 Klinické a laboratorní vyšetření nemocného.
 Zobrazovací techniky v orofaciální oblasti s důrazem na rentgenologii, normální 

a patologické nálezy.
 Lokální anestezie v orofaciální oblasti, její indikace a kontraindikace, komplikace 

včetně jejich terapie.
 Extrakce zubů, jejich indikace a kontraindikace, technika, komplikovaná extrakce, 

komplikace při extrakci a po extrakci zubu, hojení extrakční rány a jeho poruchy.
 Komplikace prořezávání zubů, dentitio difficilis.
 Neodontogenní zánětlivá onemocnění čelistně-obličejové oblasti, diagnostika, 

zásady terapie.
 Kolemčelistní záněty, diagnostika, zásady terapie.
 Nemoci čelistních kostí, diagnostika, zásady terapie.
 Nemoci čelistních dutin, diagnostika, zásady terapie.
 Oroantrální a oronazální komunikace, diagnostika, zásady terapie.
 Aplikace postupů používaných v dentoalveolární chirurgii v nestandardních 

podmínkách tzn. u jedinců s fyzickým, psychickým či intelektovým hendikepem 
a dalšími chorobami a stavy komplikujícími vyšetření a ošetření či vyžadujícími 
speciální přístup.

 Znalost základních postupů využívaných v prevenci, diagnostice a terapii chorob 
mízních uzlin v oblasti hlavy a krku.

 Znalost základních postupů využívaných v prevenci, diagnostice a terapii chorob 
čelistního kloubu.
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 Znalost základních postupů využívaných v prevenci, diagnostice a terapii chorob 
slinných žláz.

 Cysty v orofaciální krajině odontogenního a neodontogenního původu, 
diagnostika, zásady terapie.

 Nádory v orofaciální krajině, diagnostika, zásady terapie.
 Onkologická prevence a depistáž v zubním lékařství.
 Znalost základních postupů využívaných v prevenci, diagnostice a terapii chorob 

ústní sliznice včetně nádorů.
 Potenciálně maligní afekce v dutině ústní včetně rtů (tzv. prekancerózy).
 Znalost základů maxilofaciální chirurgie s důrazem na řešení akutních stavů 

a nedokladných situací, zejména v traumatologii a zánětlivých chorob (etiologie, 
epidemiologie, klinické projevy, diagnostika, komplikace, zásady terapie a 
rehabilitace).

 Traumatologie orofaciální krajiny v dětském věku.
 Preprotetická chirurgie v dolní a horní čelisti.
 Znalost základních principů využití dentální implantologie.
 Somatická a neuropatická bolest v orofaciální krajině.
 Obrny hlavových nervů.
 Rehabilitace a fyzioterapie, posudková činnost.
 Náhlé příhody ve stomatologické praxi.
 Znalost zásad odběru, přechovávání, transportu a popisu vzorků biologických 

materiálů odebíraných nejčastěji k vyšetřením (vzorky solidních tkání, venózní 
krev, slina, zánětlivý exsudát) k laboratornímu vyšetření.

Parodontologie a nemoci ústní sliznice
 Parodontitida a parodontální chobot – etiologie, klinický obraz, diagnostika 

a terapie.
 Parodontální absces – etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie.
 Léčebný plán pokročilé parodontitidy.
 Hyperplazie gingivy – etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie.
 Epulidy – etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie.
 Parodontální projevy vrozených celkových chorob (tzv. prepubertální

parodontitida) a jejich diagnostika.
 Zubní mikrobiální povlak, ústní hygiena, imunitní reakce, úloha povlaku při 

vzniku plakem indukovaných parodontopatií.
 Nekrotizující parodontální choroba – etiologie, klinický obraz, diagnostika 

a terapie.
 Využití metody řízené tkáňové regenerace a tkáňového inženýrství v terapii

parodontitidy.
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 Vztah ortodontických anomálií k onemocnění parodontu.
 Znalost základních postupů využívaných v prevenci, diagnostice a terapii projevů 

celkových chorob v dutině ústní.
 Potenciálně maligní změny ústní sliznice a retní červeně (leukoplakie, aktinická 

cheilitida).
 Virové infekce ústní sliznice.
 Mykotické infekce ústní sliznice.
 Bakteriální infekce ústní sliznice.
 HIV infekce a dutina ústní – projevy, terapie, infection control.
 Recidivující afty a nemoci trávicího traktu s projevy v dutině ústní.
 Projevy hematologických chorob v dutině ústní.
 Glosodynie a stomatodynie, neuropatická bolest – etiologie, klinický obraz, 

diagnostika a terapie.
 Poruchy slinné sekrece – etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie.
 Klinické projevy lékové nesnášenlivosti v orofaciální krajině.
 Hyperpigmentace ústní sliznice a rtů.
 Orální lichen planus.
 Multiformní erytém.
 Diferenciální diagnóza vředů a erozí v dutině ústní.
 Autoimunitní choroby – pemphigus vulgaris, skupina pemphigoidu, lupus 

erytematodes – etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie.
 Vývojové poruchy, atypie a abnormity ústní sliznice.

Pedostomatologie a ortodoncie
 Vyšetření a příprava dítěte.
 Vývojové poruchy v orofaciální soustavě.
 Zásady ošetření zubního kazu v dětském věku.
 Možnosti endodontického ošetření v dětském věku.
 Protetické ošetření v dětském věku.
 Orální chirurgie v dětském věku.
 Úrazy zubů v dětském věku.
 Choroby slinných žláz v dětském věku.
 Choroby mízních uzlin v dětském věku (zejména krční lymfadenopatie).
 Cysty v orofaciální oblasti v dětském věku.
 Nádorové choroby orofaciální krajiny v dětském věku.
 Onemocnění ústní sliznice v dětském věku.
 Nemoci parodontu v dětském věku.
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 Aplikace výše uvedených znalostí u dětí a v dětských kolektivech s fyzickým, 
psychickým či intelektovým hendikepem a dalšími chorobami a stavy 
komplikujícími vyšetření a ošetření či vyžadujícími speciální přístup.

 Znalost základů ortodoncie s důrazem na prevenci a diagnostiku ortodontických
anomálií.

4 Všeobecné požadavky

Absolvent specializačního vzdělávání:
 dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška 

č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh 
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí, 
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, 
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,

 dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, 
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení 
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí 
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů 
musí znát list o prohlídce zemřelého,

 dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými 
i spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních 
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví,

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném 
zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem 
 záznamy o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti 

(v šestiměsíčních intervalech), záznamy o provedených výkonech 
v logbooku. Celkové hodnocení školitelem v rámci specializačního 
vzdělávání.

b) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 

způsobilostí,
 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
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 předložení atestační práce, která bude obsahovat literární rešerši ze současné
domácí a světové odborné literatury a odbornou část, jíž se rozumí náležitou 
formou zpracovaná část klinického nebo laboratorního výzkumu nebo 
kasuistické sdělení s úplnou dokumentací souboru léčených pacientů při 
řešení dané problematiky; téma práce zadává školitel,

 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 
Část II.).

c) Vlastní atestační zkouška
 teoretická část

- 2 odborné otázky,
- stručná obhajoba odborné práce.

 praktická část
- diagnosticko-terapeutická rozvaha k 3-5 zdokumentovaným případům 

(kasuistická sdělení).

6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Absolvent specializačního vzdělávání v oboru klinická stomatologie získal kvalifikaci 
k samostatné klinické a pedagogické činnosti v oboru klinická stomatologie.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). 
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování 
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti 
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli 
a ve svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném 
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném 
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace 
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá 
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak 
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného 
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.
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7.1 Akreditované zařízení (AZ)

Personální 
požadavky

• Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a 10 let výkonu povolání lékaře v oboru 
specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru klinická stomatologie a
s min. úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním 

životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán 

plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje 
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Minimální požadavky AZ jsou dány splněním jak personálního zabezpečení 
dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného vybavení dle 
vyhlášky č. 92/2012 Sb. a další níže uvedené podmínky.

• Obligatorní:
- stomatologické soupravy v počtu odpovídajícím počtu zubních lékařů 

zařazených do specializační přípravy se specializovaným instrumentáriem 
pro endodoncii, konzervační stomatologii, parodontologii, dětskou 
stomatologii, protetickou stomatologii, dentoalveolární chirurgii včetně 
dentální implantologie, ortodoncie.

- odpovídající počet sterilizátorů a autoklávů,
- intraorální a panoramatický rentgen,
- zubní laboratoř vybavená pro zhotovování celého spektra fixních a 

snímacích protetických výrobků.

• Fakultativní:
- endodontický mikroskop,
- diagnodent,
- stomatologický CT přístroj,
- intraorální kamera,
- negatoskop,
- mikrovrtačka, kostní vrtačka,
- automatický externí defibrilátor
- pohotovostní souprava pro resuscitační péči,
- informační počítačový systém včetně připojení na internet.

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Dostupnost konziliárních služeb v ostatních lékařských oborech.

12
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7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
klinická stomatologie, a to v části „akreditované zařízení“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
orální a maxilofaciální chirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
ortodoncie, a to v části „akreditované zařízení“.

5) ...v jakémkoliv vzdělávacím programu.
6) ...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské 

ozáření, tzn. nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších 
předpisů.

13
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět Minimální 
počet hodin

Náhlá zástava krevního oběhu, incidence, diagnóza, základní a rozšířená 
neodkladná resuscitace včetně defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).

2

Bezvědomí nejasného původu, křeče, synkopa; náhlé cévní mozkové příhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální. 2

Dušnost, hlavní příčiny: respirační etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhalační trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální 
selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, zvláštní stavy: tonutí 
a utonutí, strangulace atd., diagnóza, dif. dg., terapeutické postupy, principy 
umělé plicní ventilace.

2

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, 
PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie 
a terapeutické přístupy.

2

Traumatologie – těžké úrazy, úraz hlavy, páteře, hrudníku, dutiny břišní, 
končetin, polytrauma, poranění el. proudem, termická poranění, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support).

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1
Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1
Zvláštnosti urgentních stavů u dětí. 2
Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1
Praktická výuka. 4
Ověření znalostí testem.
Celkem 20

14
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení

• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře 
v oboru specializace.

• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou 
problematiku. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec) 

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci 
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné 
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:

- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,

- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/ 
transportním ventilátorem,

- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-

a elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 
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8.1.1 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 

Předmět Minimální 
počet hodin

Legislativa. 8
Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.

Systém veřejného zdravotního pojištění. 2
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.

Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba. 2
Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.

Lékařská etika. 2
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.

Komunikace ve zdravotnictví. 2
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu 
blízkými.
Krizová komunikace.

Celkem 16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky 
a komunikace 

Personální zabezpečení

• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým 
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři 
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou 
činnost.  

• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného 
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace 
a sociální zabezpečení).  

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy 

zdravotnické legislativy, event. jiné. 

8.1.2 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a léčba závislostí

Předmět Minimální 
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR. 1
Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností. 1
Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 1
Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických 
podmínkách jednotlivých medicínských oborů, možnosti prevence. 2

Přehled specifických léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL 
a závislé. 1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1
Závěr kurzu, diskuse. 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované 
problematice. 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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8.1.3 Program kurzu Radiační ochrana

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Účinky ionizujícího záření na živé systémy, charakter deterministických 
a stochastických účinků. Veličiny a jednotky používané pro potřeby radiační 
ochrany.

1

b) Systém radiační ochrany, aplikace základních principů radiační ochrany 
do soudobé koncepce a legislativy EU a ČR. 1

c) Radiační zátěž obyvatel z různých zdrojů ionizujícího záření. Specifický 
charakter lékařského ozáření, velikosti dávek pacientům pro typické 
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékařů indikujících vyšetření nebo léčbu s využitím zdrojů 
ionizujícího záření – význam indikačních kriterií (Věstník MZ, částka 11, 
Listopad 2003).

1

e) Zásady pro uplatňování požadavků radiační ochrany pacientů při provádění 
a řízení zdravotnických výkonů s použitím zdrojů ionizujícího záření –
optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření (diagnostické referenční 
úrovně, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiačních a ostatních pracovníků, ostatních 
pacientů a obyvatel při využívání zdrojů ionizujícího záření ve 
zdravotnickém zařízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpečování jakosti).

1

g) Odpovědnost za zajištění požadavků radiační ochrany při využívání zdrojů 
ionizujícího záření v lékařství: úloha indikujícího lékaře, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s přímou odpovědností.

1

h) Pracovně-lékařská péče o radiační pracovníky. Lékařská pomoc lidem 
ozářeným v důsledku radiační nehody. 1

Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro 
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační 
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů. 
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, fax: 233 553 422; drob-
ný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České 
Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. Distri-
buční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům 
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány 
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhra-
dy předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného 
do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtis-
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úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lo-
mítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zási-
lek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových 
zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa  
27. 12. 1994.

Vydává: Ministerstvo zdravotnictví ČR – Redakce: Palackého nám. 4, 120 00 Praha 2-Nové Město, telefon: 224 972 672. – Administrace: písemné 
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – SEVT, a. s., Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354,  
fax: 233 553 422, www.sevt.cz, e-mail: predplatne@sevt.cz. Objednávky v Slovenskej republike prijíma a distribuuje Magnet Press Slovakia, s. r. o., 
P. O. BOX 169, 830 00 Bratislava, tel./fax: 004212 44 45 45 59, 004212 44 45 46 28 – Předpokládané roční předplatné se stanovuje za dodávku  
kompletního ročníku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh. – Vychází podle potřeby – Tiskne: SPRINT SERVIS, Lovosická, Praha 9.

76015007


