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Zařazování do oboru SV

▪ Alergologie a klinická 

imunologie

▪ Dětská klinická psychologie

▪ Klinická biochemie

▪ Klinická embryologie

▪ Klinická genetika

▪ Klinická hematologie a 

transfuzní služba          

▪ Klinická logopedie

▪ Klinická psychologie

▪ Klinické inženýrství

▪ Mikrobiologie

▪ Perfuziologie

▪ Příprava radiofarmak

▪ Psychoterapie

▪ Radiologická fyzika

▪ Soudní toxikologie



Přehled absolventů SV

Obor specializačního vzdělávání

Počet 

absolventů 

2021

Počet 

absolventů 

2022

Zařazení do 

oboru bez 

atestace

Klinická psychologie 48 3 907

Klinická biochemie 16 365

Klinická logopedie 38 284

Klinická genetika 13 263

Klinická hematologie a transfuzní služba          12 217

Mikrobiologie 14 209

Psychoterapie 28 161

Alergologie a klinická imunologie 6 119

Klinická embryologie 96

Dětská klinická psychologie 4 86

Klinické inženýrství 2 4 70

Radiologická fyzika 8 49

Soudní toxikologie 3 25

Perfuziologie 3 14

Příprava radiofarmak 1 6



Přehled absolventů AKK

Název AKK

Počet 

absolventů 

2021

Počet 

absolventů 

2022

Počet 

účastníků

Odborný pracovník v laboratorních 

metodách a v přípravě léčivých přípravků 

152 95 75

Laboratorní metody v asistované 

reprodukci

23 23

Zrakový terapeut 12

Biomedicínská technika 1

Biomedicínské inženýrství 12

Výroba, příprava a kontrola léčivých 

přípravků

10



Přehled absolventů CK

Název CK
Počet absolventů 

2021

Počet absolventů 

2022
Počet účastníků

Včasný záchyt významných očních poruch u dětí v neverbálním 

období ve věku od 0 měsíců do 3 let věku

34

Ultrazvuková prenatální a gynekologická diagnostika pro porodní 

asistentky

8

Specifická ošetřovatelská péče o pacienty s alergickými a 

dalšími imunopatologickými stavy

4 14

Nervus medianus – kondukční studie 3

Základní psychoterapeutické dovednosti v práci sestry 11

Klinická neuropsychologie dospělých 28

Zobrazování v mamární diagnostice 3 13

Technická audiologie 3

Diagnostika a léčba pomocí prizmat v neurooftalmologii a 

strabologii pro ortoptisty

8

Zobrazování výpočetní tomografií 

Odborný asistent posudkového lékaře

Kalmetizace

Specifická péče o pacienta s roztroušenou sklerózou



Co ještě děláme

▪ Administrujeme RM v oblasti SV NLZP

▪ Realizujeme projekty z prostředků EU

▪ Spolupracujeme na aktualizaci VP

▪ Podporujeme ukrajinské ZP

▪ Točíme podcasty

▪ Rozvíjíme online vzdělávání

▪ Usnadňujeme cestu ke vzdělání

▪ Vydáváme newsletter iPVZ PLUS



Podpora zdravotnických pracovníků z 

Ukrajiny

▪ https://ua.ipvz.cz

▪ ukrajina@ipvz.cz

▪ Spolupráce s Umění pečovat

▪ Kurzy češtiny pro zdravotnické pracovníky

▪ Cyklus bezplatných webcastů

▪ Slovník české lékařské terminologie

https://ua.ipvz.cz/
mailto:ukrajina@ipvz.cz


Podcast Praktici

▪ Rozhovory praktických lékařů se specialisty cílí na zdůraznění možností 

sdíleného rozhodování, zlepšování vzájemné spolupráce a uvažování 

v kontextu moderní medicíny založené na důkazech. 
▪ Medicína založená na důkazech

▪ Antibiotika racionálně

▪ CRP a zánětlivé parametry v ordinaci PL

▪ Infekční mononukleóza

▪ Asymptomatická bakteriurie

▪ Cystitida

▪ Akutní tonzilitida

▪ Pneumonie

▪ Infekce u imunodeficientních pacientů

▪ Infekce kůže a měkkých tkání

▪ Lymeská borrelióza

▪ Průjmová onemocnění



Přehled projektových záměrů do 

OPZ+
▪ Inovativní vzdělávací program „Vědecké informace pro 

zdravotnické pracovníky“

▪ Předmětem projektu je příprava a realizace uceleného 

vzdělávacího konceptu pro lékaře a další pracovníky ve 

zdravotnictví, studenty lékařských fakult a zdravotně 

sociálních fakult, kteří se připravují na výkon povolání 

zdravotnického pracovníka, v oblasti vyhledávání zdrojů, 

např. pro přípravy závěrečných prací.



Přehled projektových záměrů do 

OPZ+
▪ Vzdělávání zástupců nelékařských zdravotnických 

povolání v oblasti využití Point-of-Care ultrasonografie 

v rutinní péči

▪ Podpora implementace Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) 

do rutinní praxe zástupců nelékařských zdravotnických povolání 

(dále nelékařů), konkrétně všeobecných sester a 

zdravotnických záchranářů.

▪ Projekt zajistí dostatečný počet nelékařů, kteří umějí pracovat 

s diagnostickým nástrojem/metodou POCUS ve zcela konkrétně 

stanovených situacích, dokážou ho využít v běžné rutinní praxi 

a zároveň se v odborné komunitě stanou příkladem 

rozvíjejícího se profesionála.



Přehled projektových záměrů do 

OPZ+
▪ Vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických 

pracovníků v oblasti dlouhodobé péče se zaměřením na 

pacienty s poruchami kognitivních funkcí a syndromem 

demence

▪ Předmětem projektu je konstrukce nových vzdělávacích programů 

z oblasti medicíny (vertovatelných ev. do formy funkčního kurzu a 

ošetřovatelství dlouhodobé péče (s potencí pozdější akreditace ve 

formě certifikovaného kurzu), zacílených na vzdělávání lékařských a 

nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester) v CŽV a 

jejich pilotní ověření v praxi.

▪ Lékaři a všeobecné sestry z oblasti zdravotních služeb, kde dochází k 

poskytování zdravotní péče o pacienty s poruchami kognitivních 

funkcí, demencí, AN.



Přehled projektových záměrů do 

OPZ+
▪ Identifikace rizikových pacientů sestrou a Triage podle 

geriatrických rizik pacientů nad 65+ let na odděleních 

urgentního příjmu

▪ Předmětem projektu je konstrukce nových vzdělávacích 

programů z oblasti medicíny a ošetřovatelství dlouhodobé péče, 

zacílených na vzdělávání lékařských a nelékařských 

zdravotnických pracovníků v CŽV a jejich pilotní ověření 

v praxi.

▪ Projekt je určen pro lékařské a nelékařské zdravotnické 

pracovníky z pracovišť urgentních příjmů.



Přehled projektových záměrů do 

OPZ+
▪ Specializační vzdělávání v oboru klinická zraková terapie 

(SV KZT) pro získání specializované způsobilosti zrakových 

terapeutů a vzdělávání v certifikovaných kurzech pro 

ortoptisty

▪ Předmětem projektu je realizace specializačního vzdělávání a 

získání specializované způsobilosti k výkonu povolání zrakového 

terapeuta a realizace certifikovaných kurzů pro ortoptisty pro 

získání zvláštní odborné způsobilosti k úzce vymezeným 

činnostem.

▪ Pracovníci po získání odborné způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání podle § 23a (zrakový terapeut) a § 12 

(ortoptista) zákona č. 96/2004 Sb.



Přehled projektových záměrů do 

OPZ+
▪ Implementace, stabilizace a rozvoj systémového 

vzdělávání všeobecných sester a dalších nelékařských 

profesí v oboru adiktologie

▪ Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti vzdělávání sester 

a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků v oboru adiktologie z 

hlediska současných potřeb těchto oborů a s ohledem na tuzemské i 

mezinárodní trendy a potřebu koncepčního nastavení specifického 

vzdělávání zástupců nelékařských oborů v adiktologii.

▪ Cílovou skupinou jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci v 

ošetřovatelských oborech, ergo a fyzioterapii a dalších nelékařských 

zdravotnických oborech v ambulantních a lůžkových zdravotnických 

zařízení. 



Sociální sítě a nabídky



Děkuji za pozornost

Mgr. Soňa Hrdličková

E-mail: hrdlickova@ipvz.cz


