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Vymezení materiálu  
 

jeho vývoj v následujících 

ve 
základní ností je 

 
zdr

a k  poskytování 
 

v 
 

ortooptistky.

 

a  

 
 aky koncepce,1 

analytickou a  samostatný 

v 
 oblasti zdravotních i sociálních služeb.

 
na tvorbu Koncepce a její východiska s ohledem nejen na navazující 

V 

na 

organizací, které hrají významnou úlohu v o
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na regulované povolání. Zásadní význam má téma kompetencí sester 

v –
s

ifické cíle 
a 
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Úvod 
 

roce 2020, který má 
pro  
aktivity vztahující se ke 

 
 now, jenž 

probíhal v letech 2018–2020.
Nightingale, a to interdisciplinární, multidisciplinár
 

ve 
 
Téma Konc  zdraví 
v , který schválila 

. Ten 
skupin obyvatel se zlepšuje.“2 

3 která svým 

úzce souvisí s 
populace a 2 

který byl V mezinárodním kontextu byla pro tvorbu 

udržitelný rozvoj, ze které vychází tzv. SDGs – cíle udržitelného rozvoje OSN. Pro oblast 
zdravotnictví je  zvyšovat jeho kvalitu pro všechny 
v 
 
Koncepce dále vychází z  

 
organizace v  

 

 

sil.  
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la Koncepce sestavena, je uveden 
ve 
 
– 
– 
– 
– 
– 
– Mezinárodní rada sester,
– 
 

ve zdravotnictví do roku 2030, kterou vydala WHO a 

 
 Pro tvorbu Koncepce byl základním východiskem dokument 

elství v  
který také slouží jako podklad pro politická rozhodování. Vznikl jako výstup dvouleté smlouvy 

Stanovuje priority dalšího postupu, a to:
 

 lepší pochopení toho, jak integrovat zdravotnické a sociální služby ve vztahu 
k 

 

pro Evropu Strengthening a competent health workforce for the provision of coordinated / 
integrated health services (2015) (Posílení kompetentní pracovní síly ve zdravotnictví 
pro  

založený  
na kompetencích; Zvyšování výkonnosti založené na kompetencích; Vedoucí role založené 

 
, jejichž cílem je postupná 

v 
e 

a  
- – 

– 
elé 

 
Ve svém cíli posílení postavení a kompetencí sester odráží Koncepce i myšlenky 

  velkých 
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rozvinutá, selhává zejména v oblasti prevence, rehabilitace a integrace lidí s duševním 

v 
sociálními komplementárními službami v jednotlivých krajích a jsou založeny na práci 

urou a financováním 

a 

služeb tohoto typu.

MZ, 2013) a v Národní strategii 

v 

V souvislosti s 
dobré praxe v petence 

 v této 

 

ČÁSTKA 6/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 9



1  
 

 Jako jeden z 
na  medicínských 

 
a  multidisciplinárním oborem, vycházejícím 
z  oborem interdisciplinárním, využívajícím vazby 

 
1.1 
 

spolupráci s a jinými odbornými pracovníky. 
 

a 
právy, uznáním hodnoty života, práva na svob
a schopností. 

Cílem oše
 

s 
odbornými pracovníky.

 
 podílet se navrácení zdraví,
 
 
 posky

 vést pacienty k 
 
 

ovatelským výzkumem, 
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každého pacienta posuzovány z biopsychosociálního a duchovního hlediska  

 životního 

o 
a 
 
Charakteristické 

 
 
 

výzkumem,
  nemocnému,
  kvalifikovaných 

tí),
 -
 

 
1.2 
 

 nností, 

zejména na udržení 
a 

nebo komunity na problémy související se zdravím a nemocí, spolupracuje se všemi obory, 

a 

a edukaci pacienta a jeho blízkých. 

Základem této všestranné profese je teoretický soubor informací, které definují praktické 

z   základních 
a 
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 pacienta

vztahu s  jeho situací, stanovit 
 

 
 

s  nebo v souvislosti s 
a 
o 

 
Být profesionální sestr
a empatií. Sestra má autoritu pro rozhodování a dodržuje etický kodex profese sestry. 

Aplikované obory:

  klinických oborech,
  
 
 
 

 

na é 

zkušenostmi a s hodnotami pacienta (Jarošová, Zeleníková, 2014).

Výzkum prob

Ve 

Pr

  nemoci (inovace 

   chopení 
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k jejich minimalizaci,

 

 etické principy v 
 
 

 
 

ke jímu rozvoji. 
 
1.3 
 

1. 

 
mezi lidmi. Zabývá se atributy a charakteristikami, které jsou považovány za lidské.

v – 

2. 

ý systém.

-psycho-sociální a duchovní 

práva, jeho autonomii a sociální status.

na 

3. 

  2020). 
 nemoci, tedy na sekundární prevenci, 

terciární, jejímž 
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v 

4. 

 ní 
a kulturní zázemí pacienta. V 

které se jim dostane. To v itu života 
a 

5. Týmová práce

Bez týmové práce je v 
  

  
 

6. 

elu. 
– kritickým postojem k praxi, formulací klinické otázky, 

 a 

7. 

 
estra tak nemocného 

 pacientovi z 

dravotnickými pracovníky (ICN, 2020). 
 

o 
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1.4 
 

 
s  a s vymezenými kompetencemi: všeobecné 

porodní asistentky. Z
 

finovaných kompetencí 

k 
s (zákon 
o 

 96/2004 Sb.“).

místo. Spolu s dalšími zdravotnickými pracovníky se p

i 

zdravotnického týmu, 
s 

vztah k bližní
Pro 

-  
v rozhovoru s 

 

všeobe

jí 
na 
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na 

Za výkon povolání  
 poskytování 
 zdravotnický 

 

na 

Za vý

v praxi provádí, jsou zakotveny zejména 
ve 

 

 aktuálním 
 oblasti pracovního potenciálu v 

 praxi zajistit 
 klinickými pracovišti 

a 

Globální strategie pro lidské zdroje ve zdravotnictví do roku 2030 (WHO, 2016, 61) 

(Interprofessional Education and Collaborative Practice, IPECP) jako zásadní body pro 

Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné zdravotnické škole.

Evropského parlamentu a Rady 36/2005/ES o uznávání odborných kvalifikací, zákona 
 18/2004 Sb., o 

 
 

a 
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odborné školy a absolventkou vysoké školy. Výše uvedené zákonné normy vycházejí 
z 

K udržení kompetentnosti v 
 následujících oblastech: rozvoj 

na ace a mentorování ostatních.

v oboru Diplomovaná všeobecná sestra nebo 

. 
Praktická sestra v  
u 

1. – 

2. Diagnosticko- – 
a  

 

3. – 

a pro 

s okolím.

4. Administrativní práce – 
 používáním zdravotnických 

5. – 

na 
oš
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pro 

odpovídá vrchní a 
pro 

a organizují práci na oše

nejen vysoké odborné a profesn
a 

6. – 

z hlediska kompetencí sestry s cílem vyhodn
v 

 vzniku nemocí 
a komplikací. 
do 
nad 

7. – týká se sester v manažerských poz

pro 
v 

  
 revizních 

  

8. – 

9. – 
(v 

 procesu doškolení 
 

 
i na 

– 
postup k 
problémy, propoj

žívání 
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schopnost sebereflexe.

druhých. Dalšími charakteristickými rysy jsou respekto

situacím.
o 

 
1.5 
 

 

ra, která:

a) 

b)  výkonu povolání podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) podle zákona 
 96/2004 Sb.;

c)  magisterském oboru;

d) 

 5 
zejména:

a) 

b)  oblasti 
mezinárodní spolupráce v 
zdravotnických povolání;

c) , porodní asistence a ostatních 

d) 

e)  oboru oš

f)  
a  práce zdravotnických 
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povolání, v -

g)  
zdravotnických povolání;

h) 
za  
a 

i) 

personálu mít.

 
1.6 Poslání a postavení profesních organizací
 

 ale i v oblasti 
poskytování zdravotních služeb, lidských práv, rodiny a zdraví celé komunity.

 a praktické 
-

 regulaci profe
a disciplinární problémy spjaté s výkonem povolání a posilovat zvyšování kvality praktického 

odborných publikací, spolupráci s institucemi u zdravotních služeb 
a 

v regionálním, celostátním 
a 

s 
v  

 
užení sester, které 

 o orgán, který 
 jednacímu stolu praktické zkušenosti, bude schopen shromáždit informace 

o 

spolupracovat i na mezinárodní úrovni. Mezi další úlohy profesních organizací 
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a 

 
 Profesní sdružení má ideální výchozí pozici k tomu, 

aby navázalo spolupráci se sestrami v 
u – v nemocnicích, na kli

 dalšími subjekty (politická 
 tom, aby zdravotnický 

 

organizace.

s j – 
profesích – 

er. 

 
ve zdravotnictví.
sestry a posílení prestiže tohoto povolání.

a význam sester ve vý  

hlediska, ekonomic
a 

 
1.7 Poslání a postavení odborového svazu
 

ze pracovního práva, jejichž posláním je formulování, prosazování, 

 
problémy rozvržení pracovní 

Jejich poslání je tedy odlišné od poslání 
profesních/stavovských organizací.
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a 
založenou na demokratických principech. Posláním OSZSP 

v 

za práci.
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a socioekonomické ukazatele. An
a  

ším je v této souvislosti podstatný 

než 60 let a obyvatel starších než 65 let (obrázek 1, 2). 

 neurodegenerati
a s  

-  

Obrázek 1 

  

 12. 2019) 

(poproduktivní) vzhledem ke skupinám osob ne-

u strukturu pracovní síly 
ve  

2  ANALYTICKÁ ČÁST
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Obrázek 2 Projekce obyvatelstva k 1. 1. 2101

–2101)
 

Graf 1 Trendy  projekci do roku 2050 
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dlouhodobé i následné pé

 

Graf 2 – všeobecná sestra

Zdroj: NR-ZP, 2020 

Z -ZP) provedeného v srpnu 2020 
 

  397 je 10 
a více let, tj. 12,6 % z 
které mohou v období následujíc
k 
s ohledem nejen na 
specializovaných zdravotnický

 

s posílením financování a investic do 
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Graf 3 – 

Zdroj: NR-ZP, 2020
 

Graf 4 – praktická sestra

Zdroj: NR-ZP, 2020
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-ZP k 6. 2. 2020 s cílem zmapovat  personální kapacitu 

v 

-01/E(MZ) 3-01 o složkách 
platu/mzdy, personálním a provozním vybavení PZS a E (MZ) 4-

 
Tabulka 1 

 
-ZP), vlastní úprava 

 

na 
dosáhla více než 96 

 % hlášení.

 cných sester,
    

 

a demografické skladby obyvatel, resp. asymetrickou vnitrorepublikovou migraci obyvatel. 
Jak vyplývá z –
obyvatel v 
obyvatel klesá (v roce 2016 by  

-

a  intervencí státu, vedoucích k udržení obyvatel v menších 
 

v nichž je saldo 
z 
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Obrázek 3 –2016 

 
Vývoj migrace obyvatelstva v jednotlivých oblastech dokumentuje i obrázek 4 níže. Jedná se 
o údaje z 
V porovnání s migrací obyvatel mezi lety 2010–  nižším absolutním 

Podrobné údaje uvádí  
 

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 6/202128



Obrázek 4 

 

(dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/stav-a-pohyb-obyvatelstva-v-cr-1-ctvrtleti-2020) 
 
Specifické cíle 2.2–

-sociálních služeb. Z 
 dat NR-

zdravotních služeb (NR-

optimální. Druhým nejslabším místem je dlouhod

a 
 300 aktivních plných 

 systému.
 

na 1 

z – 16 na 100 000 obyvatel – 
a v posledních letech vykazuje klesající trend. 
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Jak uvádí Strategický rámec Zdraví 2030, zásadním problémem v dostupnosti kapacit není 

 

a 
ka. 

V 

 

  
(graf 5).
 
Graf 5 

 

kapacit v 
 

 

Rakousku (graf 6).
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Graf 6 – srovnání vývoje v 
a Rakousku

Zdroj: Eurostat
 
Nadto kapacity všeobecných sester zejména v akutn

k ic. Problémem je též dostupnost všeobecných 
sester v 

z 
 
Dle NR-

 
 

a v  
cca 4 190 fyzických osob, pokrývajících cc
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Graf 7 

 
Zdroj: NR-
 

 sester v 
 

 000 obyvatel 
(graf 8). 
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Graf 8  

 
-HZS, Eurostat

 
Na situaci v  

 
Tabulka 2 

dace dat za rok 2019.
Zdroj: NR-ZP
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   roce 

o daný obor (95 

 

sti a postoje a byly využitelné pro sledování 
 souladu s 

zdravotnického oboru.
 

Institute (HCI) provedeného v roce 2016 zájem nastoupit k 

v 
V 

3. a 4. 

 plánu 
po 

) a neadekvátní 
 

provedeného HCI v  
vyšších odborných a vysokých zdravotnických škol v 

 
 praxi z let 2018–2019, které 

vycházelo z dat NR-ZP a bylo provedeno v srpnu 2020 a jehož výsledky byly publikovány 
v témže roce, ukazuje, že z 
v  
elimi
 
Také demografický vývoj podílu patnáctiletých osob na obyvatelstvu  

v  

d
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Graf 9 
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Graf 10 

 

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 6/202136



  
viz graf 11.
 
Graf 11 
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Prvním z nich je personální stabilizace, tj. 

 m na 
 

odborných zdravotnických školách a k práci ve zdravotnictví.
 

 oblasti 
poskytování k

analytic
cílech.
 
2.1  21. století
 

základy jeho teorie a formulovány jeho 

o  
v 
získané z praxe jsou využívány pro  (Stasková a kol., 2019).
 
2.1.1 

v 
 

 

s  prak
 

o 

 
Podle Joyce E. Travelbee (1966) je „sestra schopna pomoci nemocnému najít smysl pouze 
v -  

 
vzáj
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v 
v 
osobní život sester, práce v – – 

 
„zásadami“, které sestry ve 

a 
 

i 

 

- 

- 
profesních skupin,

- 
- 
- 
- schopnosti ro
- schopnosti prosadit profesionální rovnocennost a partnerské vztahy v týmu 

- 
- vání profesionální image,
- schopnosti zvládnout stres a frustrace.

 

náboženskými, kulturními, sociálními, ekonomickými a politickými faktory. Na postavení 

ze taktéž opomenout epidemiologické faktory.
 

všeobecné sestry na 
 

 pohledu, který 

jako bytost. V  

 jeme na absenci 
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a získaní nové energie pro další práci.
 
2.1.2  praxi 

 
respektovat ho jako autonomní 

 nemoci, 
z  
 
Sestry a o

 

rozpoložení a osobnost. 
celou, komplexní bytost.
 

  podpora, 

 pomoci pacientovi pochopit jeho 
vlastní roli v 

v 

 

 né 

  ohledem na jejich kulturní 
a 
fyzické, kognitivní neb

 
a 

 
na podporu zdraví a primární, sekundární a terciární  

 
pro 
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 identifikovat dostupné zdravotnické programy a informovat o nich pacienty 
a podporovat je v  

 
2.2 Sestra – regulované povolání
 

zi státem regulované profese a mohou ji vykonávat pouze ty osoby, 

 

 

n

pr
Od sestry se v 

 

že 
 

  následujících 

 372/2011 Sb. Zákon  
011 Sb. 

a 
nebo vzniklých v  nebo 
v souvislosti s 

í 
a  

 

 
 

 
 vané 

povolání všeobecná sestra. Metodický pokyn byl vydán ve spolupráci s Ministerstvem 
 

m v oboru 
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 že absolventi 
 výkonu regulovaného zdravotnického povolání. 

 

a  

a) , 

na úrovni uznané za rovnocennou, nebo
b) 

na rovnocenné 
pro  sester a 
 

v 

za 
a) 

ale i poznatky o vztahu mezi zdravotním stavem a fyz

b) znalosti o povaze a etice tohoto povolání a o obecných zásadách zdraví 
a 

c) 
na ny pod dohledem kvalifikovaných 

o pacienty;
d) 

zdravotnickými pracovníky;
e) 

 
avy sester v EU (tabulka 3) 
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i s 
v možnosti vzájemného uznávání odborných kvalifikací,  

 
Tabulka 3  vybraných evropských státech 
 

 

 

 

Délka 
všeobecného 

školního 
 

 

Typ školy 

 

Délka studia 

 

Výstup 

 

Celková 
doba 
studia

 

republika 12 let VOŠ, VŠ 3 roky 
diplomovaný 

specialista (DiS.), 

 
15 let 

Slovenská 
republika 12 let VOŠ, VŠ 3 roky 

diplomovaný 
specialista (DiS.), 

 
15 let 

Rakouská 
republika 10 let 

škola pro 
zdravotní 

sestry nebo 
VŠ

3 roky 
diplomovaný 

specialista (Bc.), 

 
13 let 

Polská 
republika 12 let VŠ 3 roky  15 let 

Spolková 
republika 

 
10 let 

škola pro 
zdravotní 

sestry nebo 
VŠ 

3 roky 
diplomovaný 

specialista (DiS.), 

 
13 let 

Spojené 
království 
Velké Británie 
a Severního 
Irska

12 let College 
a univerzita 3, 4 roky 

diplomovaný 
specialista (DNE), 

 
15–16 let 

republika 12 let VŠ 4 roky  16 let 

Srbská 
republika 12 let VŠ 3, 4 roky 

odborná zdravotní 
sestra,

 
15–16 let 

Zdroj: NCO NZO
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republice, Slovenské republice, Polské republice a Srbské republice je celková doba studia 

republice trvá studium 16 let. Celková doba studia je nejkratší ve Spolkové republice 

tj. 
 

Dle 
za 

1. 
 poskytovat 

v souladu s odst. 6 písm. a), b) a c) v zájmu zlepšení odborné praxe;
2. 

na praktick
a dovedností získaných v souladu s odst. 6 písm. d) a e);

3. 
a k  získaných v souladu s odst. 6 písm. 
a) a b);

4. 

5. 
jejich blízkým;

6. 
7. 

profesí ve zdravotnictví;
8. ornou praxi jako 

 

za 
a) komplexní 

b) znalosti o povaze a etice tohoto povolání a o obecných zásadách zdraví 
a 

c) 
na 
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o pacienty;
d) 

zdravotnickými pracovníky;
e) 

 

 
Kompetence všeobecných sester ve vybraných zemích EU (tabulka 4) jsou do jisté míry 

patrná u sester ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, v Rakouské 
republice a v Polské republice. Nižší míra autonomie je patrná u sester ve Spolkové 

 
Tabulka 4  

 Odlišné kompetence ve srovnání s kompetencemi sester 
v 

Slovenská republika 
- zavádí dvanáctníkové sondy, 
- provádí kontinuální abdominální dialýzu, 
-  

Rakouská republika 

-  arteriální krve z arteria radialis nebo 
arteria dorsalis pedis,

- 
dialýzy,

- p

o nutnosti provedení jednorázové katetrizace,
- 

Polská republika 
- sestry s 

 
- sestry s 

 
Spolková republika 

 
- nižší míra autonomie všeobecných sester, odborné 

 

Spojené království 
Velké Británie 
a Severního Irska

-  
-  

 
- 

Zdroj: NCO NZO
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  cílem umožnit volný pracovní pohyb sester  

 

 

a dovedností v rámci kvalifikace. 
 
V souvislosti s postavením sestry v  rámci 

 
a 

 minulosti prokázali a stále prokazují, 
  následujících oblastech: prevence 

 

a 
 
2.3 Kompeten
 

s 

 
Slovo kompetence je užíváno v 
kompetencí uvá

 Národní 

 

kompetence dále).
 
V rámci první skupiny lze kompetence 
na 

Praktická 

 praxi. 
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Pro 
a jednání s lidmi a další dovednosti. Tyto kompetence jsou jednak získány teoretickým 
a 
pracovníka. 
 

a 
m odstavci . 

 

ozici vykonávat 
competency)
s  

 

 sebou nese zvyšující se 
nároky  

 

z  
za své zdraví a chování v 

provádí výkony, 

 

 
i 

e pacientovi jsou stejné jak u diplomovaných sester, tak u sester 

 
Všeobecná sestra 

faktory p  
a 
a 

 horních 
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v 
-

 
v praxi setkáváme s  termínu 

  

zejména dý

postup výra

ní 

v 
resus

, jež 

zdraví pacienta nebo jeho okolí.  
 

žen a dívek starších 3 let
kanyly 
sondou apod. Sestra bez odborného dohledu na 
k diagnostickým a lé  

 
sestra se 

výkonech ve 

s 
 í.
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ým 

 daném oboru, kdy 
bez 

 

ve 
pro

postupech. Vyhláška o 

u 
v geriatrii, v  specifických oborech 
jako v -

 

v   chirurgických oborech, 
  pracuje 

na  
v chirurgických oborech. V vytíženy z 

 
 novém oboru v 

 pro

ve kterém pracují. 
 

v 

 dýchacích cest.
 

z 
 praxi k situacím, 

 
 

yžaduje 

hospitalizaci na 
mpetence a které 
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a žádanek na 

  

V 
dodržování kompetencí „lege artis“ jeho jedno

 
 

 
Naopak na spokojenosti s pracovními podmínkami se u všeobecných sester podílejí faktory, 
k 

týkajících se pra

výhody a spolupráce s jinými profesemi.
 
V 

 
o 

 98/2012 Sb.“), ale i dokumentaci související s 

 zdravotnictví (IPVZ) realizuje kurz Administrativní pracovník ve 
zdravotnictví, jehož absolventi se bud

zdravotnické pracovníky v administrativní oblasti a vykonávat další administrativní práce 
související se zdravotnictvím. Otázkou j
protože

i 
 jinému poskytovateli zdravotních služeb. 

, že si elektronickou dokumentaci musí sestry pod vedením 

Praktická sestra 

životní funkce 
 rozsahu svých kompetencí vedle všeobecné sestry bez 

odborného dohledu. Na 
základní životní 
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k 

  

o 

o  
 
 

 

 
-

 

 

V 
a vat zdravotnický 

pod y, praktické sestry nebo porodní 

o 

 

nosti, které 
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jim ne zcela náleží, a to jak kompetence vyšší – 
a – tak nižší – 

S ohledem na výše uvedené problémy v 

pro 

 

požadován výkon, – 
a 

nedirekt

žování i v praxi.

 
2.4 
 

velmi detai
a 

 praxi. 

v závislosti na mnoha okolnostech. Zejména pak záleží na pohledu osoby, která kvalitu 
 jiného úhlu pohle

profesionály, a zda poskytují vhodné techniky a procedury. Budou kvalitu hodnotit i podle 

 
Donabedia
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s e 

ve vztahu k soudobé úrovni znalostí a technologického vývoje.“ Podle dalších definic je 
za ch 
odborných a technických norem“ (Berwick et al., 1992). Jak uvádí Palmer (Gladkij, 2013), jde 

 

Nikdy se nejedná o jistotu. S ohledem na náchylnost zdravotnického systému k pochybení je 

zvyšovat“ (Žaludek, 2020).
 

poskytována 
v 
poskytované zdravotní služby je citlivým tématem, které nezajímá jen poskytovatele 

pacienty.
 

o 
aždého jednotlivce jsou 

v souladu s  

 
 
Pro zavedení programu zvyšování kvality a 

l zavedeny) základní principy 

– testování (modelování) navržených 
– – kontrola – vyhodnocení – revize plánu – 

 
 jejich využití k 

dat. Pro zvyšování kvality a 
informace. V 

  

 závislosti na tom, kdo hodnocení kvality provádí – jestli je to pacient, 

na kvali

bude hodnotit správnost provedení ordinace. Jinak bude na 
kt

 
manažera, který zkoumá vliv provedených intervencí na nákladovost a efektivitu provozu 

nezdravotnické a manažerské postupy a  
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 í vysokou 
 chybami.

a  v 
úseky poskytovatele zdravotních služeb, jednak s ostatními poskytovateli zdravotních služeb. 

– 

indikátoru musí být zasazen do numerického kontextu, který umožní porovnat jej s jinými 
hodnotami.

 
poskytovateli zdravotních služeb, ale i v 

Externí hodnocení kvality

v 

– 

požádají osobu k to

interní syst

v poskytovatele zdravotních služeb je obecným cílem hodnocení kvality a b

MZ vypracovalo pro zavedení tohoto systému tzv. Minimální požadavky, které jsou 
v 
je i zavedení 
to 

 RBC1 – 
 RBC2 – 
 RBC3 – irurgických výkonech,
 RBC4 – 
 RBC5 – 
 RBC6 – 
 RBC7 – 
 RBC8 – 
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zdravotnického 

slabých míst v 
. Uvedené resor

do  nimi seznamováni, 

sledování výskytu infekcí spojených s 
a 

nežádoucích událostí (SHNU) ve spolupráci 
s 

o 

 89/1995 

a 

v proce  
manipulace s 

-
v Evr  prací. 

s ložen na profesionálních postupech a má 
za 

 
hledání chyb a následného potrestání. Jde spíše o hledání slabých míst v nastaveném 

a materiální zdroje a podpora kritického myšlení sester, vedoucího k analýze vlastní práce 
a 
zdravotních služeb zpravidla stanoven hlavní sest

 
z uálního zvyšování kvality.

a  
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ními sdruženími/organizacemi, které jsou 

nestejná/ne
a 

a 
v 

ostupy 

ve 
 

De
precizní národní metodologie s využitím GRADE. 

v oblast  

V souvislosti s probíhající mezinárodní kampaní Nursing now, jejímž cílem je posílení statutu 
 zavedení 

  
V  

h si poskytovatelé zdravotních služeb mohou 

upravují problematiku aplikace teoretických znalostí i praktických dovedností v jednotlivých 
specifických oblastech po
na 

 102/2012 Sb.

ve spoluprá

 
pády,

  
 
 
 
 Národní oše
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V 
na  
na 

kách MZ – 
 (https://www.mzcr.cz/category/osetrovatelstvi-a-

nelekarska-povolani/). 

Velký význam v 
avotních služeb. Spokojenost lze 

sledovaných na 
 HCI). 

a t. 3 písm. b) zákona 
 

výsledkem dlouhodobé aktivity ministerstva zdravotnictví, jejímž hlavním cílem je nastavení 

a metodiky pro využití nejen 
na 
úrovni.

a 

 
a 

 
u 
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na 
na soulad pracovního a rodinného života a zvyšování efektivity zdravotnického 
systému –  
využívání elektronického zdravotn
aspektem je dále 
atraktivity práce sestry, její prestiže a postavení v systému poskytování zdravotních 

í souvisejících s . 
K  

práci. Proto se personální nestabi
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3  
 

v –
a zvyšovat kvalitu života za podmínek udržitelnosti ekonomického rozvoje, jež je nezbytnou 

Strategickým rámcem Zdraví 2030 v 
stavu populace, Optimalizací zdra
 

 

  v 

 trvalou udržitelnost  kontextu 
demografického, ekonomického i sociálního vývoje.
 

 

 

1. raxe založená na spolupráci všech zainteresovaných stran, 
 

2. 

3. Posílení postavení sester.
 

Strategické cíle jsou , jež konkretizují 

 
3.1 

všech zainteresovaných stran
 

K 
1.1 

cích.
1.2  jednotlivých oblastech. 
1.3 
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ve zdravotnictví:
 významný technologický pokrok, 
 možné hrozby, 
 ší – 

 

i ckých profesích (Frenk et al., 2010). Pro 

 

 
zdravotnických pracov
 

 souvislosti s upravit 
tak, aby obsahovaly širší základnu znalostí, ale 

odborných znalostí  
a  

v dostatek  
s 

v jejímž rámci dochází k provázání 
 praktickými dovednostmi a požadovanými postoji. 

K  odpovídajícím odborným 
a 
studenti absolvují odborné praxe pod vedením sester – mentorek v 

í vzhledem k 
  

a 
byli mladí lidé motivovaní k jejich studiu a k práci ve zdravotnictví.
 

elského týmu –  
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V jejichž cílem bude 

ele, 
vyžadují jejich znalosti a dovednosti v 

 
vlastním  vlastním 

  demencí atd. 

rekonvalescencí setrvávat v 
  

nemoci. Po li

 
 jednotlivých 

oblastech
 

vztahovat 
všechny odbo

na 
v 

  

Jako samostatnou oblast profesního rozvoje sester lze vnímat výchovu a rozvoj znalecké 

 praxi.

 

  pediatrii a neonatologii, 
 oboru onkologické, psychiatrické a geriatrické 

   oboru 
hojení ran.

Specifickou problematiku specializace v obor  interních 
a 

 interních a chirurgických oborech 
v 
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v 
a 
na  

dovednosti (na
atmosféru na pracovišti). 

 

- atd. Na realizaci 
 odílet profesní 

 plánech celoživotního 

a o výkonu 

pracovní 

ování efektivity tohoto typu 

 
 í.

 

 
 praxi. 

života pacienta, který je ov

– evidence base. Takové studie pomáhají sestrám v hledání optimální cesty 
 

nefarmakologického tišení bolesti. 
 

diabetika v 
v evidence base practice.“ (Mazalová, 2016)
 

 zdravotnict
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amotnosti obyvatel, 
podpora výzkumných aktivit ve 

výzkumných aktivit ve vztahu k 
v komunitních službách.
 
Výzkum v 

sester, tak 
 

 hodnotit užívané 

 
Napln
institucionálního výzkumu:

a) Na národní úrovni: Jednotlivé 
, ve kterých by 

mohli zdravotníci uplatnit získané poznatky v 

  praxi.

b) Na lokální úrovni: Jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb umožní sestrám 
a  
budou podporovat. 

 

 
3.2 

 

plošných dat NR-ZP a NR-PZS a je v souladu se specifickým cílem 2.2 Personální 
stabilizace resortu zdravotnictví Strategického rámce Zdraví 2030.
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 tom, že je založeno na inherentních 
 enty se staví 

holisticky – to stroje nedokážou nahradit.

na 

v 

telský tým 
kompetencemi: 

 

, 
omezit zdvojování poskytovaných služeb,  
a  pacienta. 

 

povedou k 

 Sdílené cíle: Tým – 
– 

pacienta a jeho rodiny a které lze jasn

 

 

 

 
o

ke sledování a zlepšování okamžité a dlouhodobé výkonnosti.

 

a 
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za ýt dosaženo, 
 

mít 

 výkonu odborných praxí. 

 
ve zdravotnictví a dále ke zlepšení zdravotních služeb, lepšímu fungování zdravotnického 

1. nteresované strany zapojeni 
do 

ve 

2. 

3. Zhodnotit dynamiku pracovní síly a „toky“ mezi sektory a organizacemi v rámci 
systému, jehož se plánování týká – 

4. Sestavit shrnující analýzu a s 

5. Vyvinout a odsouhlasit sadu 
o 

6. 
a 

7. Vyvinout a odsouhlasit národní plán pro pracovní sílu, který bude souhrnem místních 

8.   porovnání s plánem 
– vyvinout cyklus revize a aktualizací.

Budoucnost v 

Vzhledem k 
 000 NLZP) je pro zvýšení prestiže povolání 

a   

ministra.

 budoucnosti jmenována 
všeobecná sestra, která:

a) 

b) k výkonu povolání podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) podle zákona 
 96/2004 Sb.;
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c)  
výkonu povolání v 

d)  ízení 
ve 

e) 

 ejména:

a) navrhuje celostátní strategii v 

b)  oblasti mezinárodní spolupráce 
v 
povoláních;

c)  

d)  
a 

 oblasti zdravotní;

e) formuluje zásadní stanoviska související s kv

f)  
zdravotnických povolání;

g) 
za  
zdravotní a 

h) 
lávacími institucemi a dalšími resorty.

 

Vedoucí pracovní místo  
u 
pracovník, který má:

a)  výkonu po

b) 
asistentka a

c)  oboru, v 
funkce vykonávána, pokud není stanoveno jinak.

Vedoucí pracovní místo v 

 
 

je absolventem magisterského studia souvisejícího s 
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vykonávána;

  
 

  
a  oboru, v 
vykonávána.

 
v 

K 

obsazení.

2.2 Tvorba 

 

obsazení
 

z  

posilování kompetencí a kar

o 
 

i 
všeobecné sestry.
 

  sebou 
 tomu, aby sestry byly 

o pacienta.
 

 
s novými trendy v 
ve 
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na pracovištích, a to i na pozicích pracujících pod odborným dohledem

 

telství. Existují ale i místa, kde 

z 
 

užeb. Vzhledem k rychlému vývoji 
v 

ního registru zdravotních služeb. 
 

 
 

 
a 
regionální i místní úrovni a 

 tvo
ve zdravotnictví.

 

2.2 

situace v 
a ících 

a 
 této souvislosti hlavní koordinátor/manažer, 
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 praxi. 
 

 

 , která bude specifikovat personální 
a 
a praktický nácvik;

 , která bude využívána pro 

 

2.3 
 
V komplexní ošet

 

v 
k 

 Jestliže 
s 

 oblasti rozhodujícího (strategického) 

   

K 

Kvalita ve zdravotnictví je velmi široký pojem. Zahrnuje množství dimenzí, podle kterých 
 Nejen samotní poskytovatelé, ale i MZ se v minulých 

v následujících oblastech:

– 
na minimum. I proto vydalo MZ v  komplexního programu 

a 
u poskytov

Kompetence –  souladu 
s 

Efektivnost – 
a 
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Vhodnost – 
a 

–   

– 

Kontinuita – 

– 

–  
a 

Úcta a vnímavost – zejména ve vztahu k edukaci pacienta a jeho blízkých. Respekt 
k 

Rovnost (ekvita) – 

 sociální postavení.

audit – 

  

ní. 
 

 
 

 snížení rizik poškození 

 
a 

 
3.3 Strategický cíl 3 Posílení postavení sester
 

Zvyšování a 
s posilováním postavení sestry v 
pozic pro sestry s 
rozhodovací 
 

á 
sestra, která získala soubor odborných znalostí, komplexní rozhodovací dovednost a klinické 
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k  titul“ (ICN, 
2009a).
 

a  je 

 
Zvyšování kompetencí sester úzce souvisí i se spolupr

 

v 

 
Posílení postavení sester v systému poskytování zdravotní 
oblastí:

 odpovídající ohodnocení práce,
 podpory zlepšení pracovních podmínek, 
 
 

povolání,
 
 

 
  
 respektu k 
 me
 
 podpory v 

  ohledem na specializace sester,
  

  
 

 indikaci 

a 

ve 
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Posílení 

 V této 

(revizní sestra).  kontrolu využívání a poskytování 
  

  
v  

roblémy diagnostikované sestrou 

podmínek omezit rozhodovací povinnost revizních léka
a  

 

 
 odnotu 

 
 cílem 

 zapojení 
všeobecných sester do realizace zdravotní politiky na regionální, národní i mezinárodní 
úrovni.

 profesních/stavovských organizací.
3.3 Pracovní podmínky.

 
Specifické cíle budou zahrnovat problematiku následujících oblastí: 

 
 

 
 
 

 podpora z

 

a 
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pro  ekonomice 
založené na znalostech. 
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4 IMPLEMENTACE 
 

–2030 definuje hlavní aktéry 

 

 
4.1 – 
 

 kompetencí jednotlivých subje

 
Tabulka 5

  

 

spolupráci všech zainteresovaných 

povoláních 
 

 
 

obsazení a kvalita poskytované 
 

Posílení postavení sester 

 

Po
sí

le
ní

 v
ýz

na
m

ný
ch

 in
ve

st
ic

 d
o 

se
st

er
 /

Pr
of

es
ní

 ro
zv

oj
 s

es
te

r  
v 

je
dn

ot
liv

ýc
h 

ob
la

st
ec

h

  

ep
id

em
io

lo
gi

ck
ýc

h 
si

tu
ac

íc
h 

 

 

Po
dp

or
a 

pr
of

es
ní

ch
 o

rg
an

iz
ac

í 

Pr
ac

ov
ní

 p
od

m
ín

ky
 

MZ X X X X X X X X X 

MF X      X   

MPSV       X  X 

MŠMT X  X    X   

NCONZO X X X X X X X X X 

PZS X X X X X X   X 

Pacientské 
organizace X X    X    

 X X X  X X    

 X X  X X X    

Profesní 
sdružení/ 

organizace 
NLZP 

X X X X X X X  X 

Zdroj: MZ 
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4.2 Rámec implementace
 

Implementace Koncepce bude s 

v souladu s 
im  rámci realizace 

 
plány budou zpracovány vždy s 
vždy 

é se dále 
 

 

 

(a 

 
e o hierarchické 

ní a evaluací a také 
o 
 

oje, reakce na nové poznatky  
 

aktualizace 
 

 jednotlivých 

 
aktivit bude 

 
stému 
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 Oblast tvorby 
bude realizována 

-
 ke zlepšení stávající 

situace v  to v souladu s 
 jednotlivých aktivit, je 

a   
  Pracovní 

 dalšími odborníky 
a navrhnout vhodnou indikátorovou sadu a systém monitorování implementace tak, aby 

edly k prokazatelnému zlepšení stávající situace 
v 
 

pacientské organizace.
 
4.3 
 

 

 podoby 
registru rizik v 

 

1. 
2. 
3. 
4.  
5. 
6. 

zainteresovaných stran.
 
4.4 ní nároky, preferovaný zdroj financování
 

 

s 
i  návazných 
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Významným zdro
335 – 
mechanismy, jako jsou fondy EHP nebo program švýcarsko-
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SD LENÍ 
Ministerstva zdravotnictví 

ze dne         2021 
o vydání osv d ení o p írodních lé ivých zdrojích a zdrojích p írodních minerálních vod  

a o zrušení osv d ení p írodních lé ivých zdroj  a zdroj  p írodních minerálních vod 
 
Ministerstvo zdravotnictví na základ  § 5 odst. 8 zákona . 164/2001 Sb., o p írodních 
lé ivých zdrojích, zdrojích p írodních minerálních vod, p írodních lé ebných lázních  
a láze ských místech a o zm n  n kterých souvisejících zákon  (láze ský zákon), sd luje, 
že 

1. podle § 5 odst. 1 láze ského zákona vydalo rozhodnutí o osv d ení o tom, že: 
a) p írodním lé ivým zdrojem minerální vody jsou zdroje: 
BJ-23 (Eliš in pramen)  k. ú. Pod brady, kraj St edo eský 
HV-43 (Augustin v pramen)  k. ú. Mariánské Lázn , kraj Karlovarský 
HV-44 (pramen Edwarda VII)  k. ú. Mariánské Lázn , kraj Karlovarský 
HV-45  k. ú. Mariánské Lázn , kraj Karlovarský 
Žofie k. ú. Františkovy Lázn , kraj Karlovarský 
František  k. ú. Františkovy Lázn , kraj Karlovarský 
MAGNESIA HV-7  k. ú. Louka, kraj Karlovarský 
MAGNESIA HV-8  k. ú. Louka, kraj Karlovarský 
ZV-2, ZV-3, ZV-4, ZV-5, ZV-6, ZV-7, ZV-8, ZV-9, ZV-10, ZV-11, ZV-12, ZV-13, ZV-14, ZV-16, 
ZV-17, ZV-18, ZV-19, ZV-20, ZV-21, ZV-22, ZV-23, ZV-24, ZV-25  k. ú. Zaje ice u Be ova, 
kraj Ústecký 
BJ-12 (Jan Adam z Lichtensteina)  k. ú. Slatinice na Hané, kraj Olomoucký 
HJ-1005 (Jan)  k. ú. B loves, kraj Královéhradecký 
HJ-1006 (B la)  k. ú. B loves, kraj Královéhradecký 
BJ-1 (EVŽENKA II)  k. ú. Klášterec nad Oh í, kraj Ústecký 
HV-10  k. ú. Prameny, kraj Karlovarský 
AM-2 (VITA)  k. ú. Lázn  B lohrad, kraj Královéhradecký 

b) p írodním lé ivým zdrojem peloidu ložiska Blatná je zdroj nacházející se na p. p. . 
1262/11, 1262/15 a 1265/2 k. ú. Frymburk, kraj Jiho eský 

c) p írodním lé ivým zdrojem plynu je zdroj: 
AM-2 (VITA)  k. ú. Lázn  B lohrad, kraj Královéhradecký 
S1A (Nová Marie)  k. ú. Lázn  Libverda, kraj Liberecký 
HJ-1005 (Jan)  k. ú. B loves, kraj Královéhradecký 
HJ-1006 (B la)  k. ú. B loves, kraj Královéhradecký 

 d) zdrojem p írodní minerální vody jsou zdroje: 
HJ-107  k. ú. Korunní, kraj Karlovarský 
HJ-104B  k. ú. Korunní, kraj Karlovarský 
HV-202  k. ú. Korunní, kraj Karlovarský 
HV-14B  k. ú. Doupov u Hradišt , kraj Karlovarský 
BV-102  k. ú. Sedm Dvor , kraj Olomoucký 
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BQ-2  k. ú. Rohatec, kraj Jihomoravský 
MAGNESIA HV-13B  k. ú. Prameny, kraj Karlovarský 
MAGNESIA HV-50  k. ú. Prameny, kraj Karlovarský 
MAGNESIA HV-7  k. ú. Louka, kraj Karlovarský 
MAGNESIA HV-8  k. ú. Louka, kraj Karlovarský 
 
2. podle § 5 odst. 6 láze ského zákona vydalo rozhodnutí o zrušení osv d ení o: 
a) p írodním lé ivém zdroji minerální vody pro zdroje: 
Sadka  k. ú. Sadská, kraj St edo eský 
NP-791  k. ú. Polanka nad Odrou, kraj Moravskoslezský 
BV-30  k. ú. Luha ovice, kraj Zlínský 
Rudolf starý  k. ú. Mariánské Lázn , kraj Karlovarský 
 
b) zdroji p írodní minerální vody pro zdroje: 
NP-768A  k. ú. Brodek u P erova, kraj Olomoucký 
BV-3  k. ú. Brodek u P erova, kraj Olomoucký 
HJ-104  k. ú. Korunní, kraj Karlovarský 
HV-13  k. ú. Prameny, kraj Karlovarský 
BV-101A  k. ú. Sedm Dvor , kraj Olomoucký 
 
Do rozhodnutí o vydání osv d ení o p írodním lé ivém zdroji a o zdroji p írodní minerální 
vody a do rozhodnutí o zrušení osv d ení p írodních lé ivých zdroj  a zdroj  p írodních 
minerálních vod je možné nahlédnout na Ministerstvu zdravotnictví, eský inspektorát lázní 
a z ídel, Palackého nám stí 4, Praha 2, PS  128 01, tel.: 224 972 403, e-mail: 
CIL@mzcr.cz. 
 
 

Ministr:  
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, v. r. 
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SD LENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ZÁKLADNÍM 
PRAVIDL M A DOPORU ENÍM NA OCHRANU P ED 

KYBERNETICKÝMI ÚTOKY 
 

V souvislosti s provedenými kybernetickými útoky v roce 2020 na informa ní systémy 
poskytovatel  zdravotních služeb, které jen díky velkému úsilí IT odborník  specializovaných 
institucí, firem a zam stnanc  nemocnic, nem ly zásadní dopady na zdraví a životy pacient , 
nicmén  zp sobily závažné omezení v poskytování zdravotní pé e, doporu uje Ministerstvo 
zdravotnictví d razn  všem poskytovatel m zdravotních služeb v novat zvýšenou pozornost 
kybernetické bezpe nosti v rámci své innosti s cílem zajistit bezpe né poskytování zdravotní 
pé e a ochránit osobní a citlivá data, se kterými poskytovatelé zdravotních služeb nakládají. 

Zvýšenou pozornost je nutné v novat kybernetické bezpe nosti i z d vodu aktuálních hrozeb 
daných sou asnou mezinárodní situací, blíže k tomu v upozorn ní na zvýšené riziko 
kybernetických útok  vydaném Národním ú adem pro kybernetickou a informa ní bezpe nost 
(dále jen „NÚKIB“) zde: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1703-hrozi-zvysene-riziko-
kybernetickych-utoku-vuci-ceske-republice/.  

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s NÚKIB vydává v rámci metodického ízení 
poskytovatel  zdravotních služeb všem poskytovatel m zdravotních služeb bez ohledu 
na skute nost, zda jsou za azeni mezi povinné osoby podle zákona . 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpe nosti (dále jen „ZKB“) ve zn ní pozd jších p edpis , mezi tzv. subjekty 
odv tví zdravotnictví, následující d razné doporu ení: 

 využít nabídky NÚKIB a umožnit svým zam stnanc m zdarma absolvování 
p ipraveného speciálního on-line kurzu základ  kybernetické bezpe nosti 
zam eného na léka e a další zdravotnické pracovníky. Jedná se o základní kurz 
v kybernetické bezpe nosti, který seznamuje ú astníky s hrozbami, se kterými se 
každý uživatel internetu m že setkat a pokládá praktické základy digitální hygieny 
a bezpe ného informa ního chování. Ke kurz m je možno p ihlásit zam stnance Vaší 
organizace prost ednictvím e-mailu vzdelavani@nukib.cz, kde si lze dohodnout termín 
i další podrobnosti, 

 ídit se p im en  pravidly a doporu eními uvedenými v Minimálním bezpe nostním 
standardu, který je zve ejn n na webových stránkách 
https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/regulace-a-kontrola/podpurne-
materialy/, 

 sledovat webové stránky NÚKIB, kde jsou zve ej ována varování p ed kybernetickými 
útoky, 

 v p ípad  kybernetického útoku nebo hlášení incidentu se obracet na e-mail 
cert.incident@nukib.cz. V p ípad  hlášení incidentu mimo pracovní dobu navíc 
kontaktovat pracovníka vykonávajícího pohotovost na tel.: +420 725 502 878. 

 

Minimální bezpe nostní standard  

NÚKIB ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Národní agenturou pro komunika ní 
a informa ní technologie vydal v ervenci 2020 tzv. Minimální bezpe nostní standard, který 
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nabízí zjednodušené principy, postupy a doporu ení v oblasti kybernetické bezpe nosti 
pro organizace, které nespadají pod regulaci ZKB.  

Dokument je vhodný p edevším tam, kde s nastavováním kybernetického zabezpe ení 
organizace teprve za ínají, protože tento standard p istupuje ke kybernetické bezpe nosti 
návodným doporu ením a je zpracován p edevším s ohledem na nutnost rychlého p ijetí 
daných opat ení. 

Pro p ehlednost je dokument len n na dv  ásti. První ást je zam ena manažersky, oblasti 
popisované v této ásti jsou zam eny procesn , zpravidla zahrnují popisy postup , které je 
pot eba v rámci organizace zavést a dodržovat. Druhá ást dokumentu je zam ena technicky, 
je ur ena spíše pro IT specialisty, obsahuje konkrétní návody, jak zajistit minimální úrove  
zabezpe ení. 

Minimální bezpe nostní standard je podp rným materiálem, který se zam uje na technické 
a organiza ní otázky spojené s doporu eními NÚKIB. Pro subjekty, které nespadají pod ZKB, 
m že být tento podp rný materiál doporu eným vodítkem pro zvýšení ochrany jejich 
informa ních a komunika ních systém .  

V p ípad  dotaz  k Minimálnímu bezpe nostnímu standardu se obracejte na sekretariát 
odboru regulace Národního ú adu pro kybernetickou a informa ní bezpe nost: tel.: +420 541 
110 560, e-mail: regulace@nukib.cz.  

Další informace ke kybernetické bezpe nosti ur ené organizacím resortu zdravotnictví lze 
nalézt na webových stránkách: https://ncez.mzcr.cz/cs/kyberneticka-bezpe nost a podp rné 
materiály NÚKIB, které mohou být nápomocné poskytovatel m zdravotních služeb v oblasti 
kybernetické bezpe nosti lze nalézt také na webových stánkách: 
https://www.nukib.cz/cs/kyberneticka-bezpecnost/regulace-a-kontrola/podpurne-materialy/. 
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Oznámení Ministerstva zdravotnictví 

Úprava V stníku MZ R ástka 7/2007 „Kritéria a podmínky programu pro screening nádor  
d ložního hrdla v R“. 

 V souladu s novelou vyhlášky . 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkon  
s bodovými hodnotami, ve zn ní pozd jších p edpis , se aktualizuje screeningový algoritmus 
podle kterého bude v p ípad  negativního výsledku cytologického vyšet ení v rámci 
preventivní prohlídky u žen ve 35. a 45. roce života provedeno vyšet ení p ítomnosti nukleové 
kyseliny vysoce rizikových typ  HPV v cervikálním st ru jako vysoce senzitivní test metodou 
detekující high risk HPV, schválenou pro ú ely screeningu. 

V l. 3 se v odst. 1 za poslední v tu dopl uje text: „V p ípad  negativního výsledku výše 
uvedeného cytologického vyšet ení bude v rámci preventivní prohlídky u žen ve 35. roce (tj. 
35 + 364 dní) a 45. roce (tj. 45 + 364 dní) života provedeno vyšet ení p ítomnosti nukleové 
kyseliny vysoce rizikových typ  HPV v cervikálním st ru jako vysoce senzitivní test metodou 
detekující high risk HPV, schválenou pro ú ely screeningu (nap . Hybrid Captutre 2, 
automatickou izolaci DNA a následnou amplifikací a detekcí high risk HPV DNA nebo cíleným 
zachycením a amplifikací 14 high risk HPV mRNA) pomocí souprav pro in vitro diagnostiku 
(CE IVD certifikát).  

V l. 4 bod I) se zvyšuje po et provedených screeningových vyšet ení. První v ta zní: 
„Standardem je provád ní 15 000 20 000 nebo více vyšet ení ro n “. 

V l. 4, bod I) písm. b) se za první v tu dopl uje text: „Jak screeningové HPV testování v 35. 
a 45. roce života ženy (tj. výkony . 95202, 95203 dle seznamu výkon ), tak diagnostické HPV 
testování (výkon . 95201 dle seznamu výkon ) provád né ve sporných p ípadech (nap . 
ASC-US) indikuje léka  gynekolog.  

Poslední v ta zní: „Sporné p ípady p edstavují Testování indikuje léka  gynekolog a provádí 
se pouze ve sporných p ípadech (nap . ASC-US), což p edstavuje cca 4 % cytologicky 
vyšet ovaných pacient  z pr m rného po tu vyšet ení za rok. 

 

 

 

Ministerstvo zdravotnictví  
Palackého nám stí 375/4, 128 01  Praha 2 

tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 
Cílem specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak pro odborného pracovníka 

v laboratorních metodách a v p íprav  lé ivých p ípravk  je získání specializované 
zp sobilosti osvojením si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  
týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování podle § 143 vyhlášky 
55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník , 
ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „vyhláška . 55/2011 Sb.“).                                

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání 

2.1 Vstupní podmínky 
 Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak 

je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních 
metodách a v p íprav  lé ivých p ípravk  podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona . 96/2004 
Sb., o podmínkách získávání a uznávaní zp sobilosti k výkonu neléka ských zdravotnických 
povolání a k výkonu innosti souvisejících s poskytováním zdravotní pé e a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (zákon o neléka ských zdravotnických povoláních), ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 96/2004 Sb.“). 

Pokud je odborná zp sobilost k výkonu tohoto povolání získaná podle § 26 odst. 1 písm. b) 
zákona . 96/2004 Sb., je podmínkou úsp šné absolvování akreditovaného kvalifika ního 
kurzu Výroba, p íprava a kontrola lé ivých p ípravk  v souladu s § 25 vyhlášky 39/2005 Sb., 
kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné zp sobilosti 
k výkonu neléka ského zdravotnického povolání, ve zn ní pozd jších p edpis . 

2.2 Pr b h specializa ního vzd lávání 
Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání: 
a) formou celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby 

podle zákona . 96/2004 Sb. a zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní 
pozd jších p edpis , 

b) m že probíhat i jako rozvoln ná p íprava v rozsahu nejmén  poloviny stanovené týdenní 
pracovní doby; celková délka, úrove  a kvalita nesmí být nižší než v p ípad  celodenní 
pr pravy. 
 
V rámci pln ní podmínek specializa ního vzd lávání probíhá hodina teoretické výuky 

v rozsahu 45 minut a praktická ást v rozsahu 60 minut. Celková délka specializa ního 
vzd lávání je minimáln  48 m síc . Teoretickou ást vzd lávacího programu lze zajistit 
distan ní formou, nap . metodou e-learningu. 

 
Teoretická výuka i praktické výuka probíhají na akreditovaném pracovišti. Pr b h 

specializa ního vzd lávání je evidován v tzv. Logbooku (deníku, studijním pr kazu), 
do n hož provádí školitel záznamy o provedených výkonech v rámci odborné praxe 
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na pracovišti akreditovaného za ízení, na kterém probíhá praktická ást vzd lávacího 
programu. Záznamy do Logbooku provádí rovn ž školitel pro teoretickou výuku. 

3 U ební osnova 
Teoretickou a praktickou ást vzd lávacího programu lze absolvovat nezávisle na sob  

a v libovolném po adí.  

3.1 Teoretická ást 
3.1.1 Znalosti z oblasti radiofarmacie 
Rozsah min. 134 hodin (z toho min. 76 hodin samostudia) 

Cíl Osvojit si znalosti v oblasti radiofarmacie. 

Téma Rozpis u iva Min. po et 
hodin 

V oblasti 
aplika ních forem 

Základní znalosti lé ivých a pomocných látek v aplika ních 
formách radiofarmak pro diagnostiku a terapii, jejich p ípadné 
interakce, chemické a fyzikální inkompatibility. 

34 

V oblasti 
radioaktivity 
a detekce zá ení 

Znalosti stavby atomu a radioaktivity, základní pojmy fyziky 
radioaktivního zá ení, interakce zá ení s prost edím, fyzikální 
charakteristiky radionuklid  používaných jako radiofarmaka, 
princip  detekce ionizujícího zá ení a p ístroj  pro m ení 
aktivity a detekci zá ení v nukleární medicín . 

25 

V oblasti výroby 
a p ípravy 
radiofarmak 

Znalosti základ  výrob radionuklid  v jaderném reaktoru 
a v produk ních i léka ských cyklotronech; získávání 
radionuklid  z generátor ; charakterizovat radionuklidy podle 
polo asu p em ny a emitovaného zá ení; výroba zna ených 
slou enin, metody zna ení, základy chemie nej ast ji 
používaných radiofarmak a podrobné znalosti o lékových 
formách radiofarmak a jejich výrob ; problematika zna ení 
krevních element  a složek, protilátek a dalších receptorov  
specifických nosi . 

25 

V oblasti kontroly 
radiofarmak 

Znalosti fyzikálních, chemických a biologických metod 
hodnocení jakosti radiofarmak. 25 

V oblasti klinického 
využití radiofarmak 

Používání radiofarmak v diagnostice a terapii; základní znalosti 
farmakologie užívaných radiofarmak, v etn  jejich interakcí, 
nežádoucích ú ink  a biodistribuce. 

25 

Zp sob ukon ení: Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 
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3.1.2 Kurz Neodkladná první pomoc 
Rozsah min. 12 hodin 

Cíl Osvojit si teoretické a praktické znalosti první pomoci. 

Rozpis u iva Min. po et 
hodin 

 Zahájení, et z p ežití a jeho lánky 
 Úloha ZZS v R, jejich organizace 
 Základní životní funkce 
 Bezprost ední ohrožení života – p í iny, výskyt a p íznaky 

1 

Náhlá zástava krevního ob hu, výskyt, diagnóza, základní a rozší ená neodkladná 
resuscitace (NR), automatizovaná externí defibrilace 2 

Bezv domí, mdloba, k e e 1 

Dušnost – kardiálního, nekardiálního p vodu 1 

Úrazy – krvácení a zp soby zástavy krvácení, zlomeniny, šok, luxace, termická 
traumata, úrazy elektrickou energií 1 

Zvláštnosti urgentních stav  u d tí 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika 1 

Praktická výuka 4 

Zp sob ukon ení: Ov ení znalostí testem. 

3.1.3 Kurz Základy zdravotnické legislativy 
Rozsah min. 8 hodin 

Cíl Osvojit si základní znalosti zdravotnické legislativy. 

Rozpis u iva Min. po et 
hodin 

Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e 2 

Systém právních p edpis  ve zdravotnictví. Postavení a kompetence MZ a kraj  

4 

Systém ve ejného zdravotního pojišt ní 

Orgány a za ízení ochrany ve ejného zdraví 

Druhy, formy a právní postavení poskytovatel  zdravotních služeb 

Postavení a kompetence profesních organizací (komor) 

Zdravotnická dokumentace, ochrana dat 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví 

Etika zdravotnického povolání, základní kategorie etiky, aplikace etiky ve 
zdravotnictví, vztah etiky a práva 2 

Zp sob ukon ení: Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 
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3.1.4 Kurz Základy legislativy a zabezpe ení jakosti 
Rozsah min. 16 hodin 

Cíl Osvojit si znalosti základních právních p epis  a zabezpe ení jakosti. 

Rozpis u iva Min. po et 
hodin 

Specializa ní vzd lávání  1 

Základní právní p edpisy z oblasti innosti zdravotnických pracovník  (zákon 
. 378/2007 Sb., o lé ivech a o zm nách n kterých souvisejících zákon  (zákon 

o lé ivech), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 378/2007 Sb.“) 
a související právní p edpisy) 

4 

eský lékopis 1 

Provozní ád, hygienický režim, isté prostory, aseptické postupy 2 

ízení kvality, validace proces , ízená dokumentace 2 

Vedení dokumentace na pracovišti dle platné legislativy 2 

Mikrobiologický monitoring istých prostor a vody, hodnocení výsledk  3 

Zacházení s nebezpe nými látkami v etn  likvidace 1 

Zp sob ukon ení: Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 

3.1.5 Kurz Radia ní ochrana 
Rozsah min. 20 hodin 

Cíl Osvojit si základy radia ní ochrany, bezpe nosti práce s ORZ, povinnosti radia ního 
pracovníka. 

Rozpis u iva Min. po et 
hodin 

 Základy fyziky ionizujícího zá ení, veli iny a jednotky používané pro pot eby 
radia ní ochrany 

 Základní vlastnosti zdroj  ionizujícího a neionizujícího zá ení využívaných 
v zobrazovacích metodách 

20 

 Biologické ú inky ionizujícího zá ení 

 Koncepce radia ní ochrany, základní principy radia ní ochrany 
 Limity ozá ení, omezování ozá ení ve zvláštním p ípad  
 Zp soby ochrany pacienta a personálu p ed ozá ením (ochrana stín ním, 

vzdáleností, asem)  
 Pracovn -léka ské služby poskytované radia ním pracovník m 
 Léka ská pomoc fyzickým osobám ozá eným p i radia ní mimo ádné události 

 Úloha aplikujících odborník  a optimalizace radia ní ochrany 

 Specifický charakter léka ského ozá ení v nukleární medicín  - diagnostika, terapie 
otev enými zá i i 

 Fyzikální a biologické aspekty ovliv ující radia ní zát ž pacienta v nukleární 
medicín  
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Principy radia ní ochrany v nukleární medicín  a jejich realizace: 
 Ochrana pacienta (optimalizace volby radiofarmak, diagnostické referen ní úrovn  

aplikovaných aktivit, d tský pacient, stanovování absorbovaných dávek) 
 Ochrana personálu (ochranné pom cky, osobní dozimetrie, zábrana vnit ní 

kontaminace) 
 Ochrana obyvatel a poskytovatel  pomoci (nap . rodinných p íslušník ) 

 Typy p ístroj  v nukleární medicín , detek ní a zobrazovací systémy, SPECT, PET 
kamery, hybridní kamery SPECT/CT, PET/CT, PET/MRI 

 Kontrola kvality 
 Optimalizace kvality obrazu 
 Velikosti dávek pacient  v nukleární medicín  (diagnostika, terapie) 

 Základní legislativní požadavky na léka ské ozá ení v nukleární medicín   

 Nej ast jší chyby aplikujících odborník  p i posuzování vhodnosti indikace 
nukleárn  medicínských vyšet ení z hlediska radia ní ochrany 

 Radiologická událost, radia ní mimo ádná událost a nežádoucí událost v nukleární 
medicín  

 Aplikace radiofarmaka v dob  t hotenství nebo kojení 

 Základní mezinárodní a národní legislativní požadavky na léka ské ozá ení: 
Sm rnice rady 2013/59/EURATOM; Zákon . 263/2016 Sb., Zákon . 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, ve zn ní pozd jších p edpis ; Zákon . 
96/2004 Sb. 

Zp sob ukon ení: Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 

Je uznáván i akreditovaný specializa ní kurz Radia ní ochrana pro aplikující odborníky 
(pro obor Radiologie a zobrazovací metody a obor Nukleární medicína). Absolvováním kurzu 
Radia ní ochrana dle kapitoly 3.1.5 je spln na i tzv. odborná p íprava (vzd lávací kurz) pro 
innosti zvlášt  d ležité z hlediska radia ní ochrany ve smyslu zákona . 263/2016 Sb., 

atomový zákon, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 263/2016 Sb.“) a vyhlášky 
.409/2016 Sb., o innostech zvlášt  d ležitých z hlediska jaderné bezpe nosti a radia ní 

ochrany, zvláštní odborné zp sobilosti a p íprav  osoby zajiš ující radia ní ochranu 
registranta. 

3.1.6 Kurz Radiofarmacie v praxi 
Rozsah min. 16 hodin 

Cíl Osvojit si základy radiofarmacie v praxi. 

 Rozpis u iva Min. po et 
hodin 

Legislativní požadavky týkající se radiofarmak 4 

Zajišt ní jakosti p ípravy radiofarmak na odd lení nukleární medicíny 4 

P íklady a výpo ty k atesta ní zkoušce 2 

Radiofarmaceutická chemie a pokro ilé analytické metody 2 

Vedení dokumentace na úseku radiofarmacie 2 

Výroba radionuklid  a radiofarmak – specifika a požadavky 1 
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Distribuce radiofarmak – specifika a požadavky 1 

Zp sob ukon ení: Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 

3.2 Praktická ást 

Charakteristika pracovišt  Min. délka 
praxe 

Povinná praxe probíhá ve zdravotnických za ízeních zabývajících se p ípravou 
radiofarmak.  48 m síc  

Z toho: Pracovišt  nukleární medicíny s p ípravou radiofarmak pro PET 2 dny 

Pracovišt  nukleární medicíny s p idruženým l žkovým odd lením 
pro radionuklidovou terapii (zejména 131I) 2 dny 

Pracovišt  s p ípravou širšího sortimentu radiofarmak (se kterými nemá 
uchaze  v tší zkušenosti) 2 dny 

Seznam výkon  Min. po et 
výkon  

P íprava RF pro diagnostiku perfúze a funkce srde ního svalu 30 

P íprava RF pro diagnostiku žilní trombózy 5 

P íprava RF pro vyšet ování arteriálního systému 5 

P íprava RF pro ventila ní a perfuzní vyšet ení plic 30 

P íprava RF pro diagnostiku pr toku krve mozkem, receptorová diagnostika 15 
P íprava RF pro vyšet ování slinných žláz, transportu potravy jícnem, evakuace  
žaludku, krvácení do GIT, diagnostika tenkého st eva 10 

P íprava RF pro diagnostiku onemocn ní jater a žlu ových cest 5 

P íprava RF pro dynamické a statické vyšet ování ledvin 30 

P íprava RF pro diagnostiku skeletu 30 

P íprava RF pro diagnostiku sleziny a kostní d en  5 

P íprava RF pro diagnostiku lymfatického systému  20 

P íprava RF pro diagnostiku zán tu 5 

P íprava RF pro diagnostiku endokrinního systému 15 

P íprava RF pro onkologickou diagnostiku 15 

 

P edaplika ní p íprava pr myslov  vyráb ných radiofarmak  15 

Kontrola kvality RF – chromatografie na papí e  30 

Kontrola kvality RF – tenkovrstvá chromatografie  30 

Kontrola kvality RF – extrak ní metody 10 

Kontrola kvality RF – stanovení velikosti ástic  5 

Kontrola kvality RF – gama spektroskopie 5 

 

Práce v istých prostorech – operace spojené s p ípravou RF 200 hod. 
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Práce v istých prostorech – operace spojené s údržbou  20 hod. 

Monitorování istých prostor  20 hod. 

 

Objednávání radiofarmak a ostatních lé ivých p ípravk  20 hod. 

P íjem radiofarmak a ostatních lé ivých p ípravk  20 hod. 

Skladování a evidence radiofarmak a ostatních lé ivých p ípravk  20 hod. 

Odstra ování radioaktivního odpadu a jeho evidence 20 hod. 

Vedení dokumentace a zápis o p íprav  radiofarmak 20 hod.  

Vedení dokumentace a zápis o kontrole radiofarmak 20 hod. 

Vedení dokumentace SOP, kvalifika ních protokol , servisních protokol  atd. 20 hod. 

Zacházení s m i i aktivity 20 hod. 

Zacházení s m i i kontaminace  20 hod. 

Používání ochranných pom cek a další zp soby radia ní ochrany  20 hod. 

Monitorování radia ní kontaminace a sledování osobních dávek 20 hod. 
 
Odborná praxe probíhá na pracovištích, která jsou schopna zabezpe it provád ní výkon  

uvedených v tomto vzd lávacím programu a v logbooku. Seznam výkon  a jejich etnost je 
stanovena jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou 
problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. 

Praxe, v etn  innosti na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována 
v logbooku. Uvedená délka praxe je minimální a má sloužit k dokonalému osvojení si všech 
požadovaných výkon . 

3.3 Výsledky vzd lávání 
3.3.1  Teoretické znalosti 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak: 
 orientuje se v právním ádu R, který upravuje poskytování zdravotních služeb, 
 zná legislativu spojenou p ípravou a výrobou lé ivých p ípravk , konkrétn  zákon 

. 378/2007 Sb., se zam ením na radiofarmaka, 
 orientuje se v legislativ  spojené s nakládáním se zdroji ionizujícího zá ení, zejména 

v oblasti radia ní ochrany. 

3.3.2  Praktické v domosti a dovednosti 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak bude p ipraven: 
 samostatn  zajiš ovat, aby p ípravu, výdej a další zacházení s radiofarmaky zajiš ovaly 

pouze osoby s p íslušnou zp sobilostí, 
 zajiš ovat požadovanou zp sobilost prostor, za ízení a p ístroj  k innostem 

souvisejícím s p ípravou radiofarmak. Zejména kontroluje, že injek ní radiofarmaka 
se p ipravují v prostorách požadované t ídy istoty vzduchu, 

 p ipravovat technologické postupy a standardní opera ní postupy pro oblast 
radiofarmak, 
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 p ipravovat a zajiš ovat vedení dokumentace související s p íjmem, p ípravou, kontrolou 
a výdejem radiofarmak, 

 v rozsahu své specializované zp sobilosti provád t innosti spojené s p ípravou 
a kontrolou radiofarmak, v etn  ešení technologických problém . 

4 Hodnocení specializa ního vzd lávání 
a) Pr b žné hodnocení školitelem: školitel pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání, provádí pravideln  v šestim sí ních 
intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních innostech na pracovišti), v etn  
záznam  o všech školicích akcích, kterých se uchaze  zú astnil (v logbooku). 

b) P edpoklad pro p ihlášení k atesta ní zkoušce: 
 absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku 
 absolvování povinných i volitelných vzd lávacích akcí 
 p edložení seznamu výkon  v logbooku potvrzené školitelem  
 p edložení vypracované písemné práce na schválené téma (forma literární rešerše nebo 

zpracování výsledk  vlastní praktické práce v oblasti radiofarmak), ve které prokáže 
schopnost samostatn  vy ešit zadaný úkol a která obsahem a po formální stránce 
spl uje všechny požadavky kladené na odborné publikace (25 - 40 stran textu, alespo  
15 literárních citací, pevná nebo kroužková vazba) 

c) Atesta ní zkouška: probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb., o atesta ní zkoušce, 
zkoušce k vydání osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, 
záv re né zkoušce akreditovaných kvalifika ních kurz  a aproba ní zkoušce a o postupu p i 
ov ení znalosti eského jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o neléka ských 
zdravotnických povoláních), ve zn ní pozd jších p edpis . 

 ást teoretická – 3 odborné otázky:  p íprava a výroba radiofarmak 
legislativa 
použití radiofarmak 
 

 ást praktická: výpo ty související s p ípravou a aplikací radiofarmak 
provedení písemného testu 
obhajoba písemné práce 

 
Atesta ní zkoušku lze vykonat nejpozd ji do 5 let od spln ní požadavk  daných 

vzd lávacím programem. P i neúsp šném absolvování lze zkoušku opakovat nejd íve 
za 6 m síc  ode dne neúsp šn  vykonané zkoušky. Atesta ní zkoušku lze opakovat nejvýše 
dvakrát. 
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5 Profil absolventa 
Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak je schopen provád t 

praktickou ást léka ského ozá ení na základ  požadavku indikujícího léka e na pracovištích 
nukleární medicíny zdravotnických za ízení a jiných pracovištích zacházejících 
s radiofarmaky. 

5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního 
vzd lávání získal zp sobilost 

Odborný pracovník v laboratorních metodách a p íprav  lé ivých p ípravk  
se specializovanou zp sobilostí v oboru P íprava radiofarmak získává specializovanou 
zp sobilost k výkonu odborné innosti a je oprávn n vykonávat innosti, které jsou uvedeny 
v § 143 vyhlášky . 55/2011 Sb. 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš  
Vzd lávací instituce, poskytovatelé zdravotních služeb a pracovišt  zajiš ující teoretickou 

výuku i praktické vyu ování ú astník  specializa ního vzd lávání musí být akreditovány 
dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 

Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování specializa ního vzd lávání dle tohoto 
vzd lávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce a dále 
umožn ní studia a pobytu na jiném pracovišti poskytujícím ást p ípravy, která není 
dostupná na vlastním pracovišti. 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 
požadavky 

 Školitel praktické výuky m že být zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru „P íprava radiofarmak“ nebo farmaceut se specializovanou 
zp sobilosti v oboru „Radiofarmaka“ s praxí nejmén  3 let v oboru po získání 
specializované zp sobilosti. Zam stnanec akreditovaného za ízení s pracovním 
úvazkem min. 0,5. 

 Pom r školitel/školenec 1:3 
 Školitel doloží svou specializovanou zp sobilost. 
 Školitel teoretické výuky m že být zdravotnický pracovník se specializovanou 

zp sobilostí v oboru „P íprava radiofarmak“ nebo farmaceut se specializovanou 
zp sobilosti v oboru „Radiofarmaka“ nebo léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru „Nukleární medicína“ s praxí nejmén  3 let v oboru po získání 
specializované zp sobilosti nebo pracovník s vysokoškolským vzd láním 
a odborností odpovídající p íslušnému tématu. 

 Garant praktické a teoretické výuky má nejmén  5 let praxe od získání 
specializované zp sobilosti.  

 Školitel kurzu Neodkladná první pomoc m že být léka  se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní medicína 
a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí 
ve vyu ované problematice. 

 Školitel kurzu Základy zdravotnické legislativy m že být pracovník se znalostí 
zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
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vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 
let. Sou ástí týmu školitel  mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají 
praxi v oblasti ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, 
a  již na vysoké škole nebo v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  
vysokých škol i celoživotního vzd lávání. 

 Školitel kurzu Základy legislativy a zabezpe ení jakosti m že být pracovník 
se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, s vysokoškolským 
vzd láním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole 
v eské republice nebo na vysoké škole v zahrani í (pokud je takové vzd lání 
v eské republice uznáváno) a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického 
práva v délce alespo  5 let. Školitelé zdravotnického práva dokládají p ehled 
publika ní innosti za posledních 5 let a pedagogickou innost. Školitelé se 
specializovanou zp sobilostí v oboru Praktické lékárenství, Ve ejné lékárenství, 
Klinická farmacie, Farmaceutická technologie, Radiofarmaka, Nemocni ní 
lékárenství nebo se zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru Nemocni ní 
lékárenství. Léka i se specializovanou zp sobilostí a minimáln  dvouletou praxí 
ve vyu ované problematice. Školitelé s minimáln  p tiletou praxí v oblasti 
zabezpe ování jakosti ve výrob  nebo na mikrobiologických pracovištích. 

 Školitel kurzu Radia ní ochrana m že být pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, nukleární medicína a 
pracovní léka ství. Radiologi tí fyzici se specializovanou zp sobilostí. Školitelé ze 
státní správy (SÚRO a SÚJB). Další odborníci ve vztahu k vyu ovanému tématu 
s minimáln  p tiletou praxí v tomto oboru. 

 Školitel kurzu Radiofarmacie v praxi m že být farmaceut se specializovanou 
zp sobilostí v oboru radiofarmaka nebo odborný pracovník v laboratorních 
metodách a v p íprav  lé ivých p ípravk  se specializovanou zp sobilostí v oboru 
p íprava radiofarmak (p íloha . 1 k zákonu . 95/2004 Sb. a na ízení vlády . 
31/2010 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání a ozna ení odbornosti 
zdravotnických pracovník  se specializovanou zp sobilostí). Léka i se 
specializovanou zp sobilostí v oboru nukleární medicína. Odborníci ve vztahu 
k vyu ovanému tématu s minimáln  p tiletou praxí v tomto oboru. 

Technické 
a v cné 
vybavení 

 Technické a v cné vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 92/2012 Sb. 
 Prostory a za ízení pro p ípravu a kontrolu radiofarmak dle zákona . 378/2007 

Sb. a vyhlášky . 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách 
zacházení s lé ivy v lékárnách, zdravotnických za ízeních a u dalších 
provozovatel  a za ízení vydávajících lé ivé p ípravky, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
 P ístup k odborné  literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 

nebo ve smluvním za ízení). 
 Pracovišt  zajiš ující široký sortiment diagnostických radiofarmak, radiofarmaka 

pro terapii, p ípadn  radiofarmaka pro pozitronovou emisní tomografii (PET). 
 Povinná dopl ková praxe probíhá na pracovištích nukleární medicíny. 
 Odborná stáž probíhá na pracovištích zabývajících se p ípravou diagnostických 

radiofarmak a alespo  jeden den na l žkovém odd lení s radionuklidovou terapii. 
 U ebna pro praktickou výuku kurzu Neodkladná první pomoc s vybavením: 

manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) umož ující praktický nácvik základní 
i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných 
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vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci ú innosti 
provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. Model musí umožnit nácvik: zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest 
pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky 
(v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, um lé plicní 
ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní 
ventilaci, zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií 
(krikotomií), punkci pneumotoraxu, zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci 
a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis int.), v. femoralis 
a r zné techniky intraoseálního p ístupu, diagnostiky simulovaných poruch rytmu 
na kardioskopu a volbu farmako- a elektroimpulzoterapie. 

 Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí u kurzu Neodkladná 
první pomoc - pro objektivní hodnocení je nezbytné pracovat alespo  
s ov eným kvazistandardizovaným testem. 

 Ú astníci kurzu Neodkladná první pomoc obdrží s pozvánkou do kurzu na CD 
u ební texty Léka ská první pomoc k seznámení s tématy, což umožní 
v omezené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou problematiku. 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

 Poskytování zdravotní pé e (dle p íslušného oboru). 
 Pracovišt  je vybaveno tak, aby byl jeho provoz v souladu se zákonem 

. 263/2016 Sb. a vyhláškou . 422/2016 Sb., o radia ní ochran  a zabezpe ení 
radionuklidového zdroje. 

Bezpe nost 
a ochrana 
zdraví 

 Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed ionizujícím 
zá ením. 

 Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 

 Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti 
s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se k opat ením 
na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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Domácí a zahrani ní literatura podle doporu ení školicího pracovišt  
Základní právní p edpisy vztahující se k oboru specializace 
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INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZD LÁVACÍCH PROGRAM  PRO SPECIALIZA NÍ OBORY 
ZUBNÍCH LÉKA  ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE A KLINICKÁ 
STOMATOLOGIE 

Uvedené vzd lávací programy pro specializa ní obory zubních léka  Orální a maxilofaciální 
chirurgie a Klinická stomatologie jsou ur eny pro zubní léka e za azené do specializa ních 
obor  zubních léka  orální a maxilofaciální chirurgie a klinická stomatologie po 1.7.2017. 
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Vzd lávací program 

oboru 
ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ 

CHIRURGIE 
 

 
1 Cíl specializa ního vzd lávání .......................................................................................... 1
2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání ......................................................... 1

2.1 Praktická ást vzd lávacího programu – v délce 60 m síc  ......................................... 2
2.2 Teoretická ást vzd lávacího programu ........................................................................ 3

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností ....................... 4
4 Všeobecné požadavky ........................................................................................................ 7
5 Potvrzení hodnocení o pr b hu specializa ního vzd lávání ......................................... 8
6 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního vzd lávání získal 

zp sobilost .......................................................................................................................... 8
7 Charakteristika akreditovaného za ízení ....................................................................... 9
8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální zabezpe ení a technické a 

v cné vybavení pro jejich realizaci - charakteristika ................................................... 11
 
 
 

1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru orální a maxilofaciální chirurgie je získání 
specializované zp sobilosti osvojením pot ebných teoretických znalostí a praktických 
dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a terapie umož ujících samostatnou innost 
v oboru. 

 
 
2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru orální a maxilofaciální 
chirurgie je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zubního léka e ukon ením 
nejmén  p tiletého prezen ního studia na léka ské fakult , které obsahuje teoretickou  
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a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu zubní léka ství  
nebo stomatologie, pokud byl zahájen nejpozd ji v akademickém roce 2003/2004. 

Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání zubního léka e formou 
celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob   
podle § 79 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Specializa ní vzd lávání zubního léka e se uskute uje obdobn  jako specializa ní 
vzd lávání léka e podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné zp sobilosti a specializované zp sobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání léka e, zubního léka e a farmaceuta, ve zn ní pozd jších p edpis  
(dále jen „zákon . 95/2004 Sb.“), jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než je 
stanovená týdenní pracovní doba, p itom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina 
stanovené týdenní pracovní doby. Jde-li o osobu na rodi ovské dovolené nebo osobu pe ující 
o dít  do zahájení povinné školní docházky, rozsah pracovní doby nesmí být nižší než jedna 
p tina stanovené týdenní pracovní doby. V tomto p ípad  celková délka, úrove   
a kvalita nesmí být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Specializa ní vzd lávání probíhá u poskytovatel  zdravotních služeb nebo jiných 
fyzických nebo právnických osob, kte í získali akreditaci podle zákona . 95/2004 Sb. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru orální a maxilofaciální 
chirurgie je za azení do oboru, absolvování praxe a úsp šné složení atesta ní zkoušky. 
Celková doba specializa ního vzd lávání je minimáln  5 let, z toho: 

 
ást I. 

2.1 Praktická ást vzd lávacího programu – v délce 60 m síc  
 

a) povinná odborná praxe v oboru orální a maxilofaciální chirurgie 
Akreditované za ízení Po et m síc  
orální a maxilofaciální chirurgie  
poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím 
programem orální a maxilofaciální chirurgie 

48 
v etn  ú asti na 

vzd lávacích 
aktivitách 
uvedených 
v bodu 2.2 

z toho specializa ní stáž na jiném akreditovaném za ízení  2 x 2 m síce 
 

b) povinná odborná dopl ková praxe v oboru orální a maxilofaciální chirurgie 
Akreditované za ízení Po et m síc  
chirurgie – l žkové odd lení všeobecné chirurgie (s minimálním po tem  
35 l žek) na pracovišti s akreditací I. nebo II. typu 
poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím 
programem chirurgie

3

vnit ní léka ství – standardní l žkové interní odd lení s neselektovaným 
p íjmem nemocných 
poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím 

2
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programem vnit ní léka ství 
pediatrie 
poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím 
programem pediatrie

1

plastická chirurgie 
poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím 
programem plastická chirurgie

1

anesteziologie a intenzivní medicína 
poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím 
programem anesteziologie a intenzivní medicína

1

oftalmologie 
poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím 
programem oftalmologie

1

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím 
programem otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

2

neurochirurgie 
poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím 
programem neurochirurgie

1

 
ást II. 

2.2 Teoretická ást vzd lávacího programu 
 

a) ú ast na vzd lávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:  
a1) kurzy Léka ská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky  
a komunikace a Radia ní ochrana pro zubní léka e, kterým uplynulo  
od absolvování t chto kurz  více než 5 let a  
a2) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a lé ba závislostí 
pro zubní léka e, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let. 

Kurzy Po et hodin 
kurz Léka ská první pomoc  20 
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  12 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a lé ba závislostí  4 
kurz Radia ní ochrana  4 

 
b) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 

Kurzy, seminá e Délka trvání 
další kurzy, v decké a vzd lávací akce domácí i zahrani ní garantované 
p íslušnou odbornou spole ností p i eské léka ské spole nosti J.E. Purkyn  
(dále jen „ LS JEP“) nebo léka skými fakultami (dále jen „LF“) nebo Institutem 
postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo eskou 

v rozsahu min. 
20 hod. 
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stomatologickou komorou (dále jen „ SK“) nebo akreditovanými za ízeními, aj.   
  

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností  

Teoretické znalosti  
 Vývoj orofaciální soustavy, základní histologická stavba tvrdých a m kkých tkání, 

sou asné fyziologické a patologické poznatky. 
 Chirurgická anatomie hlavy a krku. 
 P ehled o sou asných diagnostických metodách používaných v oboru,  

jejich význam a diagnostické možnosti. 
 P edopera ní p íprava nemocného, místní a celkové poopera ní komplikace, 

rehabilitace nemocných. 
 Problematika náhlých p íhod v maxilofaciální chirurgii, život zachra ující výkony. 
 Místní a celková anestezie v maxilofaciální chirurgii. 
 Problematika dentoalveolární chirurgie. 
 Chirurgická a nechirurgická onemocn ní temporomandibulárního kloubu. 
 Základy anesteziologie a intenzivní medicíny. 
 Choroby a traumatologie hlavových nerv , chirurgie bolesti. 
 Indikace a detailní plán kombinované ortodonticko-chirurgická terapie elistních 

anomálií a obli ejových deformit, výkony k za azení retinovaných zub   
do zubního oblouku, chirurgické metody ke zrychlení ortodontické terapie  

 Systémová kostní onemocn ní, endokrinní a metabolické poruchy s projevy  
na lebním skeletu a v orofaciální oblasti. 

 Patofysiologie a klinické projevy chorob paranasálních dutin. 
 Klinika onemocn ní slinných žláz.  
 Lymfatický syndrom krku, diferenciální diagnostika a management 

lokoregionáloního uzlinového postižení u onkologických nemocných. 
 Traumatologie orofaciální oblasti (obli ejová poran ní mírová a vále ná), úrazy 

v oblasti báze lební a mozku, polytraumatismy. 
 Klinické projevy a terapie onemocn ní orbity traumatického i netraumatického 

p vodu.  
 Chirurgická p edprotetická úprava elisti. 
 Speciální rentgenologie orofaciální oblasti. 
 Principy dentální implantologie, v etn  všech metod rekonstrukce alveolárního 

výb žku elistí, základy managementu m kkých tkání okolo zubních implantát .  
 Výživa nemocných a základy paliativní terapie pacient  v terminální fázi 

maligního onemocn ní orofaciální oblasti. 
 Projevy celkových chorob v dutin  ústní, jejich diferenciální diagnostika a terapie. 
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 Diagnostika kraniofaciálních anomálií, jejich rozd lení a základní chirurgické 
techniky p i jejich ošet ování, management mozkových obal . 

 Principy estetické a rekonstruk ní chirurgie obli eje a elistí, základy 
mikrochirurgie. 

 Základy vyšet ení a diagnostiky patologií horních cest dýchacích.  
 

Praktické dovednosti  
 Provedení nekomplikované extrakce zub . 
 Provedení extrakce zalomeného ko ene a komplikované extrakce retinovaného 

zubu. 
 Indikace a provedení punk ní biopsie a diagnostické excize. 
 Provedení replantace zubu v etn  fixace replantovaného zubu, hemiextrakce 

zubního ko ene, indikace a provedení autotransplantace zubu. 
 Návrh kombinovaného chirurgicko-ortodontického lé ebného plánu.  
 Provedení základní korekce dentálních ortodontických vad, úprava artikulace 

chrupu, diagnostika skeletálních ortodontických vad. 
 Provedení ošet ení ran orofaciální oblasti, v etn  poran ní cév, nerv  a kostí. 
 Ošet ení zán tlivých onemocn ní orofaciální oblasti. 
 Diagnostika, konzervativní, miniinvazivní a chirurgické ošet ení onemocn ní 

temporomandibulárního kloubu. 
 Diagnostika, terapie a prevence nádorových chorob orofaciální oblasti a p ilehlých 

sousedních oblastí, prekancerózy, dispenzární pé e, onkologická etika. 
 Ošet ení onemocn ní paranasálních dutin, p edevším odontogenního p vodu.  
 Plánování estetické a funk ní rekonstrukce obli ejových defekt  r zné etiologie.  
 Ošet ení onemocn ní o nice traumatické i netraumatické etiologie.  
 Provedení odstran ní nezhoubných útvar  v orofaciální oblasti.  
 Chirurgické ošet ení onemocn ní slinných žláz, v etn  jejich exstirpace a všech 

forem parotidektomie a chirurgie vývodného systému slinných žláz. 
 Chirurgická terapie obstruk ní spánkové apnoe.  
 Plán a praktické provedení ošet ení chyb ní zub  pomocí dentálních implantát , 

v etn  rekonstrukce chyb jící kosti alveolárního výb žku a managementu 
m kkých tkání okolo implantát .  

 Chirurgické zpr chodn ní obstrukcí horních cest dýchacích v etn  tracheotomie, 
dlouhodobý management takového ošet ení.  

 
Teoretické znalosti v jednotlivých subdisciplínách zubního léka ství 

 Základy ortodoncie. 
 Onemocn ní ústní sliznice a jejich terapie.  
 Základy parodontologie, terapie onemocn ní parodontu.  
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 Poruchy pro ezávání zub  a další patologie orofaciální oblasti d tského v ku. 
 Patofysiologie onemocn ní pulpoperiodontálního komplexu a základy jeho 

terapie. 
 Plán protetické sanace r zných t íd defekt  chrupu.  

  

Praktické dovednosti v jednotlivých subdisciplínách zubního léka ství 

 P íprava a p enesení slizni ního laloku, provedení gingivektomie.  
 indikace užití periodontálních lalok  a provedení dalších parodontologických 

chirurgických zákrok .  
 Endodontické ošet ení jedno- a více-ko enového zubu. 
 Indikace a provedení jednotlivých výkon  endodontické chirurgie. 

 
Zvláštní znalosti a dovednosti z dalších obor  

Chirurgie 

 Zvláštní znalosti: základní znalosti opera ní techniky b išní a hrudní 
chirurgie, základní opera ní techniky v ortopedii a urologii,. Základy 
všeobecné traumatologie.  

 Praktické dovednosti: obvazová technika, diagnostika náhlých p íhod 
b išních, základní léka ská první pomoc, terapie  
a prevence šoku, ošet ení ran. 

Plastická chirurgie 

 Zvláštní znalosti: problematika rozšt pových vad, problematika 
mikrochirurgie a replanta ní chirurgie, základny estetické chirurgie 
obli eje.  

 Praktické dovednosti: základy fyziologické opera ní techniky, zásady 
místních a lalokových p esun  v oblasti hlavy a krku; základy 
mikrochirurgické techniky. 

Anesteziologie  
a intenzivní medicína 

 Zvláštní znalosti: základy celkové anestezie a poopera ní resuscitace; 
poruchy homeostázy organismu. 

 Praktické dovednosti: udržování vodního a eletrolytového 
hospodá ství, terapie poruch acidobazické rovnováhy; 
kardiopulmonální resuscitace, intubace endotracheální.  

Otorinolaryngologie a 
chirurgie hlavy a krku 

 Zvláštní znalosti: problematika sty ných oblastí, stav ní krvácení 
v oblasti ORL, klinické p íznaky, vyšet ení a terapie nádor  a traumata 
ORL oblasti, nemoci temporální kosti a st edního ucha, chirurgie štítné 
žlázy a p íštítných t lísek. 

 Praktické dovednosti: management poruch polykání, základní funk ní 
endoskopické chirurgie paranasálních dutin, stav ní krvácení z dutiny 
nosní v etn  zadní nosní tamponády. 

Neurologie  
a neurochirurgie 

 Zvláštní znalosti: neurologické vyšet ení orofaciální oblasti  
a diferenciální diagnostika základních patologií  

 Praktické dovednosti: terapie záchvatovitých onemocn ní, diagnostika 
poruch v domí, nádor  a cévních malformací v oblasti baze lební; 
management traumatických postižení CNS a kr ní páte e, diferenciální 
diagnostika obli ejových algií. Management vrozených 
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kraniofaciálních deformit. 

Vnit ní léka ství 

 Zvláštní znalosti: základní znalost interních onemocn ní, která 
vyžadují neodkladné léka ské ošet ení zejména ve vztahu 
k chirurgickým výkon m a jejich terapie. 

 Praktické dovednosti: zhodnocení základních kardiopulmálních 
charakteristik pacienta, základní terapie poruch srde ního rytmu, 
terapie hypertenze, management poruch glukózového metabolismu, 
zhodnocení a úprava základních hematologických hodnot, terapie 
poruch hemostázy, základy terapie autoimunitních onemocn ní.   

Oftalmologie 

 Zvláštní znalosti: sty ná problematika v etn  onkologie orbity, neuro-
oftalmologie. 

 Praktické dovednosti: diagnostika a ošet ení poran ní oka, orbity  
a okolí. 

Dermatovenerologie 

 Zvláštní znalosti: etiologie, diagnostika a terapie kožních chorob 
s klinickými projevy v orofaciální oblasti p edevším melanom   
a jiných kožních malignit.  

 Praktické dovednosti: zhodnocení klinické závažnosti zhobných 
kožních nádor  v obli eji, p edevším melanom . 

Posudkové léka ství 

 Zvláštní znalosti: povinnosti léka e p i vystavování legitimace  
a posuzování pracovní neschopnosti; zásady posuzování invalidity, 
láze ská pé e, odškodn ní bolestného a ztížení spole enského 
uplatn ní, základy p ístupu k nemajetkové újm .  

Základy urgentní 
medicíny  

 Zvláštní znalosti: organizace lé ebné pomoci p i hromadných 
nešt stích vále ného i mírového charakteru, zásady organizace  
a t íd ní se z etelem k odsunu ran ných; zásady organizace  
p i hromadných poran ních, traumatologický plán. 

 Praktické dovednosti: terapie vále ných poran ní úst, elistí a obli eje; 
neodkladná léka ská pomoc p i polytraumatech a zasažení zbran mi 
hromadného ni ení; nemoc ze zá ení a terapie mixt .  

 
 
 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent specializa ního vzd lávání:  
 má znalosti právních p edpis  Evropské unie, platných právních p edpis , p edpis  

vydávaných Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem životního prost edí  
pop . jinými ú ady státní správy ve vztahu k oblasti zdravotnictví, 

 osvojí si provozní a administrativní innosti a management týmové práce, osvojí si 
základy po íta ové techniky jako prost edku pro ukládání a vyhledávání dat, 
odborných informací a komunikace, 

 má základní znalosti posudkového léka ství, léka ské etiky, právních p edpis  
platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví. 
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5 Potvrzení hodnocení o pr b hu specializa ního vzd lávání  

Specializa ní vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele v akreditovaném 
za ízení. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 
 záznamy o absolvované praxi, 
 záznamy o pr b žném hodnocení školitelem v šestim sí ních intervalech, vše 

potvrzeno v pr kazu odbornosti. 
b) P edpoklad p ístupu k atesta ní zkoušce 

 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí  

 p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech, 
 podání p ihlášky k atesta ní zkoušce. Správnost údaj  uvedených 

v p ihlášce potvrzuje školitel akreditovaného za ízení, v n mž se 
uskute uje vzd lávací program a zam stnavatel uchaze e, 

 vypracování písemné práce na zadané téma v rozsahu maximáln   
15 standardních stran, 

 potvrzení o absolvování kurz  a vzd lávacích akcí (viz tab. ást II.). 
a) Vlastní atesta ní zkouška 

 teoretická ást – 3 odborné otázky, 
 praktická ást – praktické provedení n kterého z výkon  orální  

a maxilofaciální chirurgie 
 

 
6 Charakteristika inností, pro které absolvent 

specializa ního vzd lávání získal zp sobilost 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru orální a maxilofaciální chirurgie je 
oprávn n samostatn  vykonávat innost v oboru orální a maxilofaciální chirurgie p i 
poskytování zdravotních služeb.  

Je oprávn n provád t dohodnuté spektrum výkon  v oborech plastická chirurgie, 
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, oftalmologie, dermatovenerologie a chirurgie. 

Obor orální a maxilofaciální chirurgie poskytuje základní diagnostickou 
a terapeutickou pé i p i zán tlivých onemocn ní ústní dutiny, obli ejových kostí 
a orofaryngu, onemocn ní slinných žláz, orbity a temporomandibulárního kloubu, nádor  
orofaciální oblasti, funk ní a estetické rekonstrukce defekt  orofaciální oblasti, elistních 
anomálií a obli ejových deformit v etn  porozšt pových vad, terapii patologií horních cest 
dýchacích, v rámci traumatologických center nebo samostatn  se ošet ují úrazy m kkých 
tkání obli eje a zlomeniny obli ejových kostí, zajiš uje standardizovaný postup p i p ekladu 
nemocného k poskytovateli zdravotních služeb jiného typu. Absolvent je schopen funk n  i 
esteticky rekonstruovat r zné formy defekt  chrupu a alveolární kosti pomocí zubních 
implantát  a zvládá celé spektrum opera ních postup  orální chirurgie (extrakce zub  i 
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komplikované, periapikální chirurgii, preprotetickou chirurgii, v etn  základ  
parodontologických zákrok ).  

Dále poskytuje l žkové zabezpe ení hendikepovaných a rizikových stomatologických 
pacient , zabezpe uje chirurgickou složku komplexní pé e v rámci spole enských program  
orálního zdraví. 

 
 

7 Charakteristika akreditovaného za ízení 

Specializa ní vzd lávání zajiš uje poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná právnická 
nebo fyzická osoba, které ministerstvo ud lilo akreditaci (dále jen „akreditované za ízení). 
Akreditované za ízení zajiš ující výuku školenc  musí zajistit školenci absolvování 
vzd lávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce a dále 
umožn ní studia a pobytu v jiném akreditovaném za ízení, které m že poskytovat ást 
p ípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném za ízení.  

Požadavky na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb poskytovatele 
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 99/2012 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,  
o požadavcích na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb a další požadavky  
pro pot eby vzd lávání jsou uvedeny v kapitole 7.1.  

Požadavky na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení 
poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 92/2012 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis , o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických 
za ízení a kontaktních pracoviš  domácí pé e a další požadavky pro pot eby vzd lávání jsou 
uvedeny v kapitole 7.1. 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení nebo prodloužení akreditace je vzd lávací plán, který 
vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona . 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným 
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované za ízení nezajiš uje 
nápl  vzd lávacího programu samo). 

7.1 Akreditované za ízení (AZ) 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má specializovanou zp sobilost v oboru orální a 
maxilofaciální chirurgie a min. 3 roky praxe v oboru orální a 
maxilofaciální chirurgie od získání specializované zp sobilosti 
v oboru orální a maxilofaciální chirurgie a s minimálním pracovním 
úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb. 

 Seznam dalších odborník : 
- 1 léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru orální a 

maxilofaciální chirurgie nebo maxilofaciální chirurgie ( i v 
p íprav  v nástavbovém oboru orální a maxilofaciální chirurgie). 

 Seznam vedoucích zdravotnických pracovník  zp sobilých k výkonu 
zdravotnického povolání zubního léka e. 

 Pom r školitel/školenec – 1:3. 
 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci za ízení 
profesním životopisem. 

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 6/2021116



V cné  
a technické 
vybavení 

 Obligatorní: 
- standardní vybavení opera ního sálu (opera ní st l, lampa, 

steriliza ní místnost), 
- bipolární koagulace, 
- instrumentarium pro osteosyntézu obli ejových kostí (mikro- a 

mini- plate systém), 
- odsáva ky elektrické, 
- mikrovrta ka, kostní vrta ka,  
- zubní souprava s turbínovou vrta kou, 
- dermatom + mukotom, 
- EKG p ístroj p enosný, 
- pohotovostní souprava pro resuscita ní pé i, 
- informa ní po íta ový systém v etn  p ipojení na internet. 

 Fakultativní: 
- fibroskop, 
- p ístroje pro fotodokumentaci, 
- endoskop, 
- laser, 
- opera ní mikroskop, 
- piezoelektrická kostní p ístroj  
- vrtací souprava pro zubní implantologii,  
- CBCT (cone beam CT), 
- opera ní neurostimulátor, 
- dávkova  cytostatik (pokud tato pé e není centralizována v rámci 

poskytovatele zdravotních služeb), 
- pokoj pro nemocné v chemoterapeutickém programu (pokud tato 

pé e není centralizována v rámci poskytovatele zdravotních 
služeb). 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Dostupnost konziliárních služeb: 
a) nep etržitá dostupnost 

- anesteziologie a intenzivní medicína, 
- oftalmologie, 
- chirurgie, traumatologie, 
- neurologie (p íp. neurochirurgie), 
- vnit ní léka ství, 
- pediatrie. 

b) dostupnost v pracovní dob  i mimo AZ 
- ATB st edisko, 
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- klinická onkologie, 
- léka ská mikrobiologie, 
- alergologie a klinická imunologie, 
- dermatovenerologie, 
- otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 
- infek ní léka ství, 
- neurochirurgie, 
- pneumologie a ftizeologie, 
- psychiatrie. 

 
 
 

8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální 
zabezpe ení a technické a v cné vybavení pro jejich 
realizaci - charakteristika 

8.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 
P edm t 
Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená neodkladná resuscitace 
v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).  
Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, diagnostické postupy, 
terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  
Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhala ní trauma 
atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, 
zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnóza., terapeutické 
postupy, principy um lé plicní ventilace. 
Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous 
Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické p ístupy. 
Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, kon etin, polytrauma, 
poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). 
Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 
Hromadné postižení zdraví/osob, základy ešení v p ednemocni ní a asné nemocni ní neodkladné 
pé i (PNP a NNP). 
Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová p ipravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a 
zdravotnických za ízení (ZZ). 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 
Praktická výuka. 
Celkem 20 hodin, nebo e-learning 

Znalosti získané v kurzu se ov ují po ukon ení testem. 
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Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejmén  5 let v oboru, nebo se specializovanou zp sobilostí v oboru 
anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejmén  5 let, pop ípad  se specializovanou 
zp sobilostí ve vyu ované problematice. 

 Garant kurzu má specializovanou zp sobilost v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání 
léka e v oboru specializace.

Technické vybavení  
 U ebna pro teoretickou výuku. 
 U ebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dosp lý, d tský a novorozenec) umož ující 
praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem 
sledovaných vitálních funkcí, zejména respira ních a ob hových k objektivizaci ú innosti 
provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né vyhodnocení. 

 Model musí umožnit nácvik: 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 

tubusu, laryngeální masky, v etn  intuba ní a r znými technikami tracheální intubace, 
- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 

transportním ventilátorem, 
- nácvik intubace d tí v etn  novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis interna), vena femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie  

a elektroimpulzoterapie. 
 Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí.

 
8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  

P edm t 
Legislativa. 

Základní právní p edpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie. 
Organizace poskytování zdravotních služeb a ízení zdravotnictví. 
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí pé e). 
Poskytování zdravotní pé e bez souhlasu, omezovací prost edky. 
Povinná ml enlivost zdravotnických pracovník . 
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací. 
Náležitá odborná úrove  (lege artis). 
Stížnosti ve zdravotnictví. 
Právní odpov dnost léka e a poskytovatele zdravotních služeb. 
Poskytování zdravotní pé e v Evropské unii a p eshrani ní zdravotní pé e. 

Systém ve ejného zdravotního pojišt ní. 
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Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojišt ní. 
Plátci zdravotního pojišt ní, práva a povinnosti pojišt nc . 
Systém úhrad zdravotní pé e. 

Systém sociálního zabezpe ení a léka ská posudková služba. 
Nemocenské pojišt ní. 
D chodové pojišt ní. 
Sociální pomoc a sociální služby. 

Léka ská etika. 
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovník . 
Základní principy a etické zásady. 
Etické problémy sou asné medicíny. 

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

Celkem 12 hodin, nebo e-learning 
 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické legislativy, 
etiky a komunikace 

Personální zabezpe ení 
 Minimáln  2 lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, 
s vysokoškolským vzd láním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole 
v eské republice nebo na vysoké škole v zahrani í, pokud je takové vzd lání v eské republice 
uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. Lekto i 
zdravotnického práva dokládají p ehled publika ní innosti za posledních 5 let a pedagogickou 
innost.  

 Sou ástí lektorského týmu musí být lekto i s ukon eným vysokoškolským vzd láním p íslušného 
zam ení a odbornou praxí nejmén  5 let v oblasti p ednášeného tématu (etika, komunikace a 
sociální zabezpe ení).

Technické vybavení  
 U ebna pro teoretickou výuku.

 
  8.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále 
jen „NL“) a lé ba závislostí 

P edm t 
Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 
P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností. 

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých 
medicínských obor , možnosti prevence. 
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P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé. 
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 
Záv r kurzu, shrnutí. 
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning 

 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého užívání 
návykových látek a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 
 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí nebo zvláštní 
specializovanou zp sobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, pop ípad  
se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice.

Technické vybavení 
 U ebna pro teoretickou výuku.

 
8.4 Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t 
Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Riziko nádorových a d di ných onemocn ní. Veli iny a jednotky 
používané pro pot eby radia ní ochrany. Koncepce radia ní ochrany, základní principy radia ní 
ochrany, legislativní rámec léka ského a neléka ského ozá ení.  
Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický charakter léka ského 
ozá ení, radia ní ochrana pacient . Léka ská pomoc fyzickým osobám ozá eným p i radia ní 
mimo ádné události. Radiologická událost, p í iny a možné následky. 
Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  ionizujícího zá ení – význam 
indika ních kritérií (V stník MZ). Výb r optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality 
využívající neionizující zá ení. Informování pacient . 
Úloha aplikujících odborník  a optimalizace radia ní ochrany (radiologické standardy, diagnostické 
referen ní úrovn ). Ozá ení d tí, t hotných a kojících žen (specifika, opat ení, zd vodn ní). 
Velikosti dávek pacient  pro typické radiologické postupy. 
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning 

 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 
 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru 
radiologie a zobrazovací metody, pracovní léka ství, nukleární medicína a radia ní onkologie. 

 Radiologi tí fyzici se specializovanou zp sobilostí. 
 Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyu ovanému 
tématu.

Technické vybavení
 U ebna pro teoretickou výuku.
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru klinická stomatologie je získání komplexu 
znalostí a dovedností v oblasti diagnostiky, indikací, plánování a provád ní lé by pot ebných 
ke klinické, výzkumné a pedagogické innosti v tomto oboru. 

 
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru klinická stomatologie 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání zubního léka e ukon ením nejmén  
p tiletého prezen ního studia na léka ské fakult , které obsahuje teoretickou a praktickou 
výuku v akreditovaném magisterském studijním programu zubní léka ství nebo stomatologie, 
pokud byl zahájen nejpozd ji v akademickém roce 2003/2004. 
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Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání zubního léka e formou 
celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob   
podle § 79 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Specializa ní vzd lávání zubního léka e se uskute uje obdobn  jako specializa ní 
vzd lávání léka e podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné zp sobilosti a specializované zp sobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání léka e, zubního léka e a farmaceuta, ve zn ní pozd jších p edpis  
(dále jen „zákon . 95/2004 Sb.“), jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než je 
stanovená týdenní pracovní doba, p itom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina 
stanovené týdenní pracovní doby. Jde-li o osobu na rodi ovské dovolené nebo osobu pe ující 
o dít  do zahájení povinné školní docházky, rozsah pracovní doby nesmí být nižší než jedna 
p tina stanovené týdenní pracovní doby. V tomto p ípad  celková délka, úrove   
a kvalita nesmí být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy, u školence však lze zapo ítat 
úvazek ve FN i na LF, resp. Ph.D. studium, pokud je jeho téma v souladu se vzd lávacím 
programem. 

Specializa ní vzd lávání probíhá u poskytovatel  zdravotních služeb nebo jiných 
fyzických nebo právnických osob, kte í získali akreditaci podle zákona . 95/2004 Sb. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru klinická stomatologie je 
za azení do oboru, absolvování praxe a úsp šné složení atesta ní zkoušky. Celková doba 
specializa ního vzd lávání jsou 4 roky, z toho: 

ást I. 

2.1 Praktická ást vzd lávacího programu – v délce 48 m síc  
 

a) povinná odborná praxe v oboru klinická stomatologie 
Akreditované za ízení Po et m síc  
klinická stomatologie  
poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím 
programem klinická stomatologie 

48 
v etn  ú asti na 

vzd lávacích 
aktivitách 
uvedených 
v bodu 2.2 

z toho 

preventivní zubní léka ství  min. 6 
záchovné zubní léka ství  min. 6 
protetické zubní léka ství min. 6 
parodontologie min. 8 
pedostomatologie min. 8 
dentoalveolární chirurgie min. 6 
orální medicína min. 8 
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ást II. 

2.2 Teoretická ást vzd lávacího programu 

a) ú ast na vzd lávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:  
a1) kurzy Léka ská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky  
a komunikace a Radia ní ochrana pro zubní léka e, kterým uplynulo od 
absolvování t chto kurz  více než 5 let a  
a2) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a lé ba závislostí 
pro zubní léka e, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let. 

Kurzy Po et hodin 
kurz Léka ská první pomoc  20 
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  12 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a lé ba závislostí  4 
kurz Radia ní ochrana  4 

 
b) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 

Kurzy, seminá e Délka trvání 
kurzy, v decké a vzd lávací akce domácí i zahrani ní, garantované p íslušnou 
odbornou spole ností p i eské léka ské spole nosti J. E. Purkyn  (dále jen 
„ LS JEP“) nebo léka skými fakultami (dále jen „LF“) nebo Institutem 
postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo eskou 
stomatologickou komorou, eskou spole ností d tské stomatologie, eskou 
parodontologickou spole ností, eskou stomatochirurgickou spole ností, 

eskou spole ností protetické stomatologie, Implantologickým klubem eské 
republiky, eskou endodontickou spole ností nebo akreditovanými za ízeními.  

v rozsahu min. 
40 hod. 

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností  

3.1. Teoretické znalosti  
 

 Anatomie orofaciální soustavy. 
 Histologie tkání obli eje a dutiny ústní. 
 Embryologie orofaciální soustavy. 
 Poruchy vývoje a r stu v orofaciální oblasti. 
 Základy léka ské genetiky v zubním léka ství. 
 Fyziologie dýchání, e i, polykání a žvýkání; typy dýchání, polykání, poruchy 

výslovnosti. 
 Psychologie dít te, adolescenta a dosp lého jedince; koncepce vývojové 

psychologie, aspekty motivace pacienta a odhad kooperace p i lé b . 
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 Odlišnosti v p ístupu k jedinc m minoritních etnických, národnostních  
a náboženských skupin. 

 Základy biostatistiky (metodologie statistiky, b žn  používané metody, 
schopnost interpretace statistického hodnocení výsledk , výb r souboru  
a požadavky na kontrolní soubor; zhodnocení validity záv r  ve v deckých 
pracích; filozofie v dy). 

 Etické aspekty výzkumu na zví atech a u lidí. 
 Základy epidemiologie a její aplikace na vlastní práci. 
 Základy radiologie, hlavní zobrazovací techniky používané v orofaciální 

oblasti, znalost rizik práce s ionizujícím zá ením. 
 Lokální a celková anestezie, analgosedace ve stomatologii. 
 Základy farmakologie s d razem na farmakokinetiku a farmakodynamiku, 

lékové interakce a nežádoucí ú inky lé iv. 
 Znalost lékových skupin se vztahem k oboru (zejména lokální anestetika, 

analgetika, antibiotika, antimykotika, virostatika, nesteroidní antiflogistika, 
kortikosteroidy, imunomodulátory, imunosupresiva, psychofarmaka, 
antidiabetika, antihistaminika, vitamíny, léky ovliv ující vegetativní systém, 
dermatologika, otorhinolaryngologika, oftalmologika, antikoagulancia  
a antiagregancia, krevní náhražky a deriváty, hemostatika, antiresorp ní léky, 
antiseptika a dezinficiencia). 

 Znalost lé iv vyzna ujících se klinicky významn jšími lékovými interakcemi  
a nežádoucími ú inky se specifickým vztahem k zubnímu léka ství (krom  výše 
uvedených zejména tzv. xerogenní lé iva, ACE inhibitory, cytostatika, 
antiepileptika, blokátory kalciového kanálu, kalcineurinové inhibitory a další). 

 Opat ení k zajišt ní bezpe nosti pacienta a kvality poskytované pé e. 
 P ístrojové a personální vybavení pracovišt  klinické stomatologie v etn  

znalostí jeho ekonomiky a zp sobu práce. 
 Využití výpo etní techniky na pracovišti klinické stomatologie.  
 P íprava odborných a populariza ních p ednášek, odborné a etické zásady 

publika ní innosti. 
 Ergonomie v zubním léka ství (optimální polohy pacienta a ošet ujícího 

personálu, umíst ní nástroj , efektivní asování a postupy p i provád ní 
jednotlivých úkol ). 

 Právní aspekty zubního léka ství – základní principy. 
 Profesionální etika (zp sob chování a jednání zubního léka e-specialisty;  

etické standardy ve vztahu k personálu, pacient m, student m a koleg m  
z jiných obor ). 

 Zásady komunikace pracovník  v zubním týmu, se studenty, se zástupci médií. 
 Obecná problematika gerostomatologie, tzn. geriatrie a gerontologie, a její 

aplikace do klinické stomatologie. 
 Znalost princip  a využitelnosti základních vyšet ovacích laboratorních metod 

v klinické stomatologii z obor  léka ská mikrobiologie, klinická biochemie, 
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hematologie a transfúzní léka ství, alergologie a klinická imunologie, 
revmatologie, patologie. 

 Základy dezinfekce a sterilizace v zubním léka ství, problematika p enosu 
infekce ve stomatologii (tzv. infection control). 

 Znalost problematiky metastatické bakteriální a mykotické infekce 
odontogenního p vodu, možnosti její eliminace a profylaxe. 

 Náhlé p íhody ve stomatologické praxi. 
 Znalost princip  a základ  forenzní stomatologie. 
 Realizace všech dále uvedených praktických dovedností se z etelem na 

zvláštnosti dané zdravotním stavem jedinc  s chorobami: 
- neurologickými, 
- psychiatrickými, 
- heredodegenerativními, 
- s postižením intelektu a kognitivních funkcí, 
- gastrointestinálními, 
- metabolickými s d razem na diabetes mellitus a osteoporózu, 
- revmatologickými, 
- hematologickými, 
- onkologickými, 
- kardiovaskulárními, 
- respira ními, 
- nefrologickými, 
- imunopatologickými (alergickými, autoimunitními, imunodeficientními 

stavy), 
- dermatovenerologickými, 
- otorinolaryngologickými, 
- o ními, 
- infek ními s d razem na infekce vyvolané HIV, HBC, HCV, TBC. 

3.2. Praktické dovednosti  
Preventivní zubní léka ství 

 Komunikace s laickou ve ejností o významu a možnostech prevence plakem 
podmín ných chorob, onkologických chorob a dalších preventabilních nemocí 
v orofaciální krajin . 

 Zubní mikrobiální povlak v etiologii zubního kazu a plakem podmín ných 
parodontopatií – sou asné koncepce. 

 Preventivní programy v oblasti orálního zdraví. 
 Kou ení jako rizikový faktor nemocí v dutin  ústní. 
 Prevence vývojových poškození tvrdých zubních tkání. 
 Znalost aplikace základních a dopl kových metod prevence zubního kazu  

a plakem podmín ných parodontopatií u fyzicky, psychicky a intelektov  
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kompromitovaných jedinc  a u osob s dalšími chorobami a stavy 
komplikujícími vyšet ení a ošet ení i vyžadujícími speciální p ístup. 

Záchovné zubní léka ství - kariologie a endodoncie 
 Vrozené poruchy tvrdých zubních tkání a možnosti jejich terapie. 
 Získané defekty a poruchy tvrdých zubních tkání nekariézního p vodu  

a možnosti jejich terapie. 
 Sou asné výpl ové materiály. 
 Komplikace zubního kazu, jejich diagnostika a terapie. 
 Sou asné zp soby endodontického ošet ení.  
 Znalost postup  k ošet ení zubního kazu, jeho následk  a komplikací 

v nestandardních podmínkách, tzn. u fyzicky, psychicky a intelektov  
kompromitovaných jedinc  a u osob s dalšími chorobami a stavy 
komplikujícími vyšet ení a ošet ení i vyžadujícími speciální p ístup. 

 Protetické zubní léka ství. 
 Sestavení plánu protetického ošet ení chrupu.  
 Sou asné protetické materiály hlavní a vedlejší (ordina ní a laboratorní). 
 Ordina ní a laboratorní technologické postupy. 
 Klasifikace protetických defekt  chrupu. 
 Dentální implantologie – protetická fáze ošet ení. 
 Základy obli ejové epitetiky. 
 Mezioborová spolupráce p i komplexní rehabilitaci defekt  orofaciálního 

systému. 
 Základy gnatologie a její využití v klinické stomatologii. 
 Aplikace postup  používaných v protetice v nestandardních podmínkách,  

tzn. u fyzicky, psychicky a intelektov  kompromitovaných jedinc  a u osob  
s dalšími chorobami a stavy komplikujícími vyšet ení a ošet ení i vyžadujícími 
speciální p ístup. 

 Orální (dentoalveolární) chirurgie 
 Klinické a laboratorní vyšet ovací metody a postupy. 
 Zobrazovací techniky používané v dentoalveolární chirurgii 
 Komplikovaná extrakce zubu/ko ene, komplikace p i a po extrakci zubu, 

ošet ení extrak ní rány, poruchy hojení, jejich prevence a terapie. 
 Periapikální chirurgické zákroky. 
 Terapie zán tlivých komplikací zubního kazu a parodontitidy (dentoalveolární  

a parodontální abscesy). 
 Komplikace pro ezávání zub , dentitio difficilis, prevence a terapie. 
 Neodontogenní zán tlivá onemocn ní v orofaciální krajin , diagnostika, zásady 

terapie. 
 Oroantrální komunikace, diagnostika, zásady terapie. 
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 Cysty v orofaciální krajin , diagnostika, zásady terapie. 
 Aplikace postup  používaných v dentoalveolární chirurgii v nestandardních 

podmínkách tzn. u fyzicky, psychicky a intelektov  kompromitovaných jedinc  
a u osob s dalšími chorobami a stavy komplikujícími vyšet ení a ošet ení  
i vyžadujícími speciální p ístup. 

 Znalost základních princip  a možností dentální implantologie. 
 Zásady odb ru, p echovávání, transportu a popisu vzork  biologických 

materiál  odebíraných nej ast ji k laboratornímu vyšet ení (solidní tkán , 
venózní krev, slina, zán tlivý exsudát, st ry). 

Parodontologie 
 Lé ebný plán pokro ilé parodontitidy. 
 Možnosti terapie pokro ilé parodontitidy – aktivní, chirurgická a podp rná 

terapie. 
 Diagnostika v asných stádií agresivní parodontitidy a možnosti její terapie. 
 Hyperplazie gingivy – etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie. 
 Epulidy – etiologie, klinický obraz, diagnostika a terapie. 
 Parodontální projevy vrozených celkových chorob, jejich diagnostika, možnosti 

terapie. 
 Nekrotizující parodontální choroba a její vztah k celkovému zdraví. 
 Využití regenerativních metod a tká ového inženýrství v terapii parodontitidy. 
 Akutní stavy v parodontologii – diagnostika a zásady terapie. 

Orální medicína 
 Znalost základních postup  využívaných v prevenci, diagnostice a terapii 

projev  celkových chorob v dutin  ústní. 
 Znalost základních postup  využívaných v prevenci, diagnostice a terapii 

chorob ústní sliznice v etn  nádor . 
 Znalost základních postup  využívaných v prevenci, diagnostice a terapii 

chorob mízních uzlin v oblasti hlavy a krku. 
 Znalost základních postup  využívaných v prevenci, diagnostice a terapii 

chorob elistního kloubu. 
 Potenciáln  maligní (premaligní) zm ny ústní sliznice a retní erven . 
 Virové, mykotické a bakteriální infekce ústní sliznice. 
 Projevy HIV infekce v dutin  ústní. 
 Recidivující afty a nemoci trávicího traktu s projevy v dutin  ústní. 
 Projevy hematologických chorob v dutin  ústní. 
 Imunopatologické stavy s projevy v dutin  ústní – alergie, autoagrese, 

imunodeficience. 
 Mukokutánní nemoci s projevy v dutin  ústní. 

VĚSTNÍK MZ ČR        ČÁSTKA 6/2021128



 Projevy chorob primárn  p enosných sexuálním stykem v orofaciální krajin . 
 Glosodynie a stomatodynie, nociceptivní a neuropatická bolest v orofaciální 

krajin . 
 Poruchy slinné sekrece a nenádorové nemoci slinných žláz. 
 Diferenciální diagnóza v ed  a erozí v dutin  ústní. 
 Obrny hlavových nerv  – diferenciální diagnostika. 

Pedostomatologie 
 Specifika ošet ování d tských pacient  r zného v ku. 
 Možnosti ošet ení zubního kazu a jeho komplikací v d tském v ku. 
 Protetické ošet ení v d tském v ku. 
 Orální chirurgie v d tském v ku. 
 Úrazy zub  v d tském v ku. 
 Choroby slinných žláz v d tském v ku. 
 Choroby mízních uzlin v d tském v ku (zejména kr ní lymfadenopatie). 
 Cysty v orofaciální oblasti v d tském v ku. 
 Nádorové choroby orofaciální krajiny v d tském v ku. 
 Onemocn ní ústní sliznice v d tském v ku. 
 Nemoci parodontu v d tském v ku. 
 Aplikace výše uvedených znalostí u fyzicky, psychicky a intelektov  

kompromitovaných jedinc  d tského v ku a u d tí s dalšími chorobami a stavy 
komplikujícími vyšet ení a ošet ení i vyžadujícími speciální p ístup, v etn  
ošet ení chrupu v celkové anestezii a p i analgosedaci. 

 Znalost základ  prevence, terapie a diagnostiky ortodontických anomálií. 
 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent specializa ního vzd lávání:  
 má znalosti právních p edpis  Evropské unie, platných právních p edpis , p edpis  

vydávaných Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem životního prost edí  
pop . jinými ú ady státní správy ve vztahu k oblasti zdravotnictví, 

 osvojí si provozní a administrativní innosti a management týmové práce, osvojí si 
základy po íta ové techniky jako prost edku pro ukládání a vyhledávání dat, 
odborných informací a komunikace, 

 má základní znalosti posudkového léka ství, léka ské etiky, právních p edpis  
platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky 
zdravotnictví. 
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5 Potvrzení hodnocení o pr b hu specializa ního vzd lávání  

Specializa ní vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele v akreditovaném 
za ízení. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 
 záznamy o absolvované praxi, 
 záznamy o pr b žném hodnocení školitelem v šestim sí ních intervalech, vše 

potvrzeno v pr kazu odbornosti. 
b) P edpoklady p ístupu k atesta ní zkoušce 

 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí, 

 p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v pr kazu 
odbornosti, 

 podání p ihlášky k atesta ní zkoušce. Správnost údaj  uvedených 
v p ihlášce potvrzuje školitel akreditovaného za ízení, v n mž se 
uskute uje vzd lávací program a zam stnavatel uchaze e, 

 p edložení atesta ní práce, která bude obsahovat odbornou ást, jíž se 
rozumí náležitou formou zpracovaná ást klinického nebo laboratorního 
výzkumu nebo klinickou studii; téma práce zadává školitel, 

 potvrzení o absolvování kurz  a vzd lávacích akcí (viz tab. ást II.). 
c) Vlastní atesta ní zkouška 

 teoretická ást 
- 2 odborné otázky, 
- obhajoba odborné práce. 

 praktická ást 
-   diagnosticko-terapeutická rozvaha k 3 adekvátn  dokumentovaným   

  klinickým p ípad m (kazuistickým sd lením). 
 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent 
specializa ního vzd lávání získal zp sobilost 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru klinická stomatologie je oprávn n 
samostatn  vykonávat innost v oboru klinická stomatologie p i poskytování zdravotních 
služeb. 

7 Charakteristika akreditovaného za ízení  

Specializa ní vzd lávání zajiš uje poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná právnická 
nebo fyzická osoba, které ministerstvo ud lilo akreditaci (dále jen „akreditované za ízení). 
Akreditované za ízení zajiš ující výuku školenc  musí zajistit školenci absolvování 
vzd lávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce a dále 
umožn ní studia a pobytu v jiném akreditovaném za ízení, které m že poskytovat ást 
p ípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném za ízení.  
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Požadavky na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb poskytovatele 
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 99/2012 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,  
o požadavcích na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb a další požadavky  
pro pot eby vzd lávání jsou uvedeny v kapitole 7.1.  

Požadavky na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení 
poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 92/2012 Sb., ve zn ní 
pozd jších p edpis , o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických 
za ízení a kontaktních pracoviš  domácí pé e a další požadavky pro pot eby vzd lávání jsou 
uvedeny v kapitole 7.1. 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení nebo prodloužení akreditace je vzd lávací plán, který 
vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona . 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným 
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované za ízení nezajiš uje 
nápl  vzd lávacího programu samo). 

7.1 Akreditované za ízení (AZ) 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má specializovanou zp sobilost v oboru klinická stomatologie  
a min. 3 roky praxe v oboru klinická stomatologie od získání 
specializované zp sobilosti v oboru klinická stomatologie a minimální 
pracovní úvazek ve výši 0,5 na klinickém pracovišti (FN a LF) 

 Pom r školitel/školenec – 1:3. 
 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci za ízení 
profesním životopisem. 

V cné  
a technické 
vybavení 

 Obligatorní: 
- min. 3 stomatologické soupravy se specializovaným 

instrumentáriem pro endodoncii, konzerva ní stomatologii, 
parodontologii, d tskou a preventivní stomatologii, protetiku, 
dentoalveolární chirurgii v etn  periapikální mikrochirurgie  
a implantologie, orální medicínu, 

- 2-3 sterilizátory/autoklávy, 
- intraorální a panoramatický rentgenový p ístroj, 
- zubní laborato  vybavená pro zhotovování celého spektra 

protetických výrobk . 
 Fakultativní: 
- opera ní-ordina ní mikroskop, 
- vysoko výkonový laserový p ístroj, 
- stomatologický CT p ístroj (CB-CT), 
- p ístrojové vybavení pro analgosedaci, 
- automatický externí defibrilátor, 
- pohotovostní souprava pro resuscita ní pé i. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Dostupnost konziliárních služeb v ostatních léka ských oborech. 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální 
zabezpe ení a technické a v cné vybavení pro jejich 
realizaci - charakteristika 

8.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 
P edm t 
Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená neodkladná resuscitace 
v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).  
Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, diagnostické postupy, 
terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  
Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhala ní trauma 
atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie plicnice, 
zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnóza, terapeutické 
postupy, principy um lé plicní ventilace. 
Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous 
Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické p ístupy. 
Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, kon etin, polytrauma, 
poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). 
Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 
Hromadné postižení zdraví/osob, základy ešení v p ednemocni ní a asné nemocni ní neodkladné 
pé i (PNP a NNP). 
Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová p ipravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) a 
zdravotnických za ízení (ZZ). 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 
Praktická výuka. 
Celkem 20 hodin, nebo e-learning 

Znalosti získané v kurzu se ov ují po ukon ení testem. 
 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejmén  5 let v oboru, nebo se specializovanou zp sobilostí v oboru 
anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejmén  5 let, pop ípad  se specializovanou 
zp sobilostí ve vyu ované problematice. 

 Garant kurzu má specializovanou zp sobilost v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání 
léka e v oboru specializace.

Technické vybavení  
 U ebna pro teoretickou výuku. 
 U ebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dosp lý, d tský a novorozenec) umož ující 
praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem 
sledovaných vitálních funkcí, zejména respira ních a ob hových k objektivizaci ú innosti 
provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né vyhodnocení. 
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 Model musí umožnit nácvik: 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 

tubusu, laryngeální masky, v etn  intuba ní a r znými technikami tracheální intubace, 
- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 

transportním ventilátorem, 
- nácvik intubace d tí v etn  novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkce a kanylace periferní žíly, centrální žíly (v. 

subclavia, v. jugularis interna), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volby farmakoterapie  

a elektroimpulzoterapie. 
 Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí.

 
8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  

P edm t 
Legislativa. 

Základní právní p edpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie. 
Organizace poskytování zdravotních služeb a ízení zdravotnictví. 
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí pé e). 
Poskytování zdravotní pé e bez souhlasu, omezovací prost edky. 
Povinná ml enlivost zdravotnických pracovník . 
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací. 
Náležitá odborná úrove  
Stížnosti ve zdravotnictví. 
Právní odpov dnost léka e a poskytovatele zdravotních služeb. 
Poskytování zdravotní pé e v Evropské unii a p eshrani ní zdravotní pé e. 

Systém ve ejného zdravotního pojišt ní. 
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojišt ní. 
Plátci zdravotního pojišt ní, práva a povinnosti pojišt nc . 
Systém úhrad zdravotní pé e. 

Systém sociálního zabezpe ení a léka ská posudková služba. 
Nemocenské pojišt ní. 
D chodové pojišt ní. 
Sociální pomoc a sociální služby. 

Léka ská etika. 
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovník . 
Základní principy a etické zásady. 
Etické problémy sou asné medicíny. 

ČÁSTKA 6/2021        VĚSTNÍK MZ ČR 133



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

Celkem 12 hodin, nebo e-learning 
 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické legislativy, 
etiky a komunikace 

Personální zabezpe ení 
 Minimáln  2 lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, 
s vysokoškolským vzd láním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole 
v eské republice nebo na vysoké škole v zahrani í, pokud je takové vzd lání v eské republice 
uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. Lekto i 
zdravotnického práva dokládají p ehled publika ní innosti za posledních 5 let a pedagogickou 
innost.  

 Sou ástí lektorského týmu musí být lekto i s ukon eným vysokoškolským vzd láním p íslušného 
zam ení a odbornou praxí nejmén  5 let v oblasti p ednášeného tématu (etika, komunikace a 
sociální zabezpe ení).

Technické vybavení  
 U ebna pro teoretickou výuku.

 
8.3     Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále 

jen „NL“) a lé ba závislostí 
P edm t 
Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 
P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností. 

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých 
medicínských obor , možnosti prevence. 
P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé. 
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 
Záv r kurzu, shrnutí. 
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning 

 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého užívání 
návykových látek a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 
 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí nebo zvláštní 
specializovanou zp sobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, pop ípad  
se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice.

Technické vybavení 
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 U ebna pro teoretickou výuku.
 
8.4 Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t 
Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Riziko nádorových a d di ných onemocn ní. Veli iny a jednotky 
používané pro pot eby radia ní ochrany. Koncepce radia ní ochrany, základní principy radia ní 
ochrany, legislativní rámec léka ského a neléka ského ozá ení.  
Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický charakter léka ského 
ozá ení, radia ní ochrana pacient . Léka ská pomoc fyzickým osobám ozá eným p i radia ní 
mimo ádné události. Radiologická událost, p í iny a možné následky. 
Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  ionizujícího zá ení – význam 
indika ních kritérií (V stník MZ). Výb r optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality 
využívající neionizující zá ení. Informování pacient . 
Úloha aplikujících odborník  a optimalizace radia ní ochrany (radiologické standardy, diagnostické 
referen ní úrovn ). Ozá ení d tí, t hotných a kojících žen (specifika, opat ení, zd vodn ní). 
Velikosti dávek pacient  pro typické radiologické postupy. 
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning 

 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 
 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru 
radiologie a zobrazovací metody, pracovní léka ství, nukleární medicína a radia ní onkologie. 

 Radiologi tí fyzici se specializovanou zp sobilostí. 
 Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyu ovanému 
tématu.

Technické vybavení
 U ebna pro teoretickou výuku.
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