INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ GYNEKOLOGIE
A
PORODNICTVÍ,
INFEKČNÍ
LÉKAŘSTVÍ,
OFTALMOLOGIE,
ORTOPEDIE
A
TRAUMATOLOGIE
POHYBOVÉHO
ÚSTROJÍ,
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU, NEUROLOGIE A SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ
1. Úprava kapitol 3, 5, 7 a 8 vzdělávacího programu pro specializační obor
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ, uveřejněného ve Věstníku Ministerstva
zdravotnictví, částka 4, Duben 2019
Znění po změně kapitoly 3 - Rozsah požadovaných teoretických znalostí
a praktických dovedností ověřovaných na konci vlastního specializovaného výcviku
spočívá v odstranění povinnosti zpracování atestační práce v bodu:
Původní znění:
•

Zpracování atestační práce (není-li splněno jinak).

Znění po změně kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o průběhu specializačního vzdělávání
spočívá v odstranění níže uvedených bodů:
Původní znění:
Předpoklady přístupu k atestační zkoušce
• a úspěšné absolvování testu na závěr tohoto kurzu,
• aktivní, odborné akci garantované ČLK,
• vypracování písemné práce.
Vlastní atestační zkouška
Teoretická část:
• písemný test (součást předatestačního kurzu),
• obhajoba písemné práce.
Znění po změně kapitoly 7 - Charakteristika akreditovaného zařízení spočívá
ve změně počtu vyšetření/ošetření za rok a v odstranění kardiotografu z technického
a věcného vybavení:
Původní znění:
• Minimální počet vyšetření/ošetření 5000/rok.
• Kardiotograf.
Znění po změně kapitoly 8 - Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
zabezpečení a technické a věcné vybavení pro jejich realizaci – charakteristika spočívá
v odstranění níže uvedeného bodu:
Původní znění:

Ověření znalostí testem.
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2. Úprava kapitoly 5 vzdělávacího programu pro specializační obor INFEKČNÍ
LÉKAŘSTVÍ, uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 11,
Prosinec 2018
Znění po změně kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o průběhu specializačního vzdělávání
spočívá v odstranění vypracování písemné práce a otázky k obhajobě práce v bodech:
Původní znění:
Předpoklady pro přistoupení k atestační zkoušce

•

vypracování písemné práce z problematiky infekčního lékařství na téma
zadané školitelem, která m.j. dokumentuje i znalosti základních metod
klinického výzkumu,

Vlastní atestační zkouška

•

1 otázka se vztahuje k obhajobě písemné práce.

3. Úprava kapitol 2 a 5 vzdělávacího programu pro specializační obor
OFTALMOLOGIE, uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 11,
Prosinec 2018
a) Znění po změně kapitoly 2 - Minimální požadavky na specializační vzdělávání
spočívá v doplnění Části II.: a) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
povinnosti absolvovat povinný výroční sjezd České oftalmologické společnosti Jana
Evangelisty Purkyně
Aktivity
výroční sjezd České oftalmologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „ČLS JEP“)
v každém roce přípravy, event. dvě odborné akce v sekci doporučená účast na vzdělávacích akcích
v bodu:
Původní znění:
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu
a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního
specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,
a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiační ochrana pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto
kurzů více než 5 let, a
a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Počet hodin

Kurzy
kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

b) účast na vzdělávacích akcích – doporučená
Aktivity

Délka trvání

další dvě odborné akce garantované Českou oftalmologickou společností nebo
Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo
Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo ČLS JEP nebo lékařskými
fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými zařízeními atd.

v rozsahu min.
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy dle části II. a) v rámci základního oftalmologického
kmene, neabsolvuje je v rámci specializovaného výcviku.
Znění po změně kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o průběhu specializačního vzdělávání
spočívá v doplnění: část praktická – zkouška z praktických dovedností v bodu:
Původní znění:
c) Vlastní atestační zkouška
•

část teoretická – 3 odborné otázky (z nichž jednu lze nahradit obhajobou
písemné práce.

4. Úprava kapitoly 5 vzdělávacího programu pro specializační obor ORTOPEDIE
A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, uveřejněného ve Věstníku
Ministerstva zdravotnictví, částka 2, Únor 2019
Znění po změně kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o průběhu specializačního vzdělávání
spočívá v odstranění vypracování písemné atestační práce a obhajoby písemné
atestační práce v bodech:
Původní znění:
Předpoklady pro přistoupení k atestační zkoušce

•

vypracování písemné atestační práce. Téma práce zadává školitel
a schvaluje garant oboru na příslušné lékařské fakultě, kde se přezkoušení
koná. Práce musí být odevzdána minimálně 6 týdnů před konáním atestace.

Vlastní atestační zkouška.

•

obhajoba písemné atestační práce je-li obhajoba atestační práce v průběhu
teoretické části atestační zkoušky úspěšná, ale celkové hodnocení atestační
zkoušky je „neprospěl/a“, nemusí být při opakování atestační zkoušky práce
znovu obhajována a tato povinnost může být uznána za splněnou.

5. Úprava kapitoly 2 vzdělávacího programu pro specializační obor
OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE HLAVY A KRKU Část II.a), uveřejněného
ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 11, Prosinec 2018
Znění po změně kapitoly 2 - Minimální požadavky na specializační vzdělávání spočívá
v přesunutí kurzu Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku z bodu a)
účast na vzdělávacích aktivitách - povinná do bodu c) účast na vzdělávacích aktivitách
– doporučená
Původní znění:
Část II.
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu
a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního
specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,
a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy
a krku pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a
a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.
Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku
b) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře

40
Délka trvání

kurz Preparační – chirurgie nosu

8 hod

kurz Preparační – chirurgie ucha

8 hod

kurz Novinky v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku

8 hod

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

v rozsahu min.
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy dle části II. a) v rámci základního
otorinolaryngologického kmene, neabsolvuje je v rámci specializovaného výcviku.

6. Úprava kapitol 5 a 8 vzdělávacího programu pro specializační obor NEUROLOGIE,
uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 5, Květen 2019
Znění po změně kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o průběhu specializačního vzdělávání
spočívá ve snížení počtu vyšetřených pacientů ze 3 na 1 v praktické části vlastní
atestační zkoušky:

Původní znění:
Vlastní atestační zkouška
• praktická část – vyšetření 3 pacientů, klinický rozbor, interpretace výsledků,
diferenciální diagnostika, syndromologický a nosologický
závěr.

Znění po změně kapitoly 8 - Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
zabezpečení a technické a věcné vybavení pro jejich realizaci – charakteristika spočívá
ve změně požadavků na personální zabezpečení lektora Kurzu před atestací
z neurologie, a to doplnění: Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie
nebo příbuzném oboru a praxí nejméně 5 let v oboru.
Původní znění:
Personální zabezpečení a technické vybavení specializačního Kurzu před atestací
z neurologie
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru neurologie a praxí nejméně 5 let v oboru.
• Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu

povolání lékaře v oboru specializace.
Technické vybavení
• Učebna pro teoretickou výuku.

7. Úprava kapitoly 5 vzdělávacího programu pro specializační obor SOUDNÍ
LÉKAŘSTVÍ, uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 3, Březen
2019
Znění po změně kapitoly 5 - Potvrzení hodnocení o průběhu specializačního
vzdělávání, spočívá ve zrušení povinnosti vypracování písemné práce (projektu),
týkající se soudně lékařské problematiky v praktické části vlastní atestační zkoušky
a odstranění povinnosti obhajoby písemné atestační práce v teoretické části vlastní
atestační zkoušky:
Původní znění:
Předpoklady pro přistoupení k atestační zkoušce

• vypracování písemné práce (projektu), týkající se soudně lékařské
problematiky,
Vlastní atestační zkouška
•

teoretická část – obhajoba písemné atestační práce.

