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INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDċLÁVACÍHO PROGRAMU PRO NÁSTAVBOVÝ OBOR
SPONDYLOCHIRURGIE
V souvislosti s nabytím úþinnosti zákona þ. 67/2017 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe,
zubního lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „novela zákona
þ. 95/2004 Sb.“) a nabytí úþinnosti Vyhlášky þ. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech
vzdČlávání lékaĜĤ a zubních lékaĜĤ (dále jen „vyhláška þ. 152/2018 Sb.“),
je nutné vydat nové vzdČlávací programy pro nástavbové obory.
Uvedený vzdČlávací program pro nástavbový obor spondylochirurgie je urþen pro lékaĜe
zaĜazené do nástavbového oboru spondylochirurgie po 1. 7. 2017.
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1 Cíl vzdČlávání v nástavbovém oboru
Cílem vzdČlávání v nástavbovém oboru spondylochirurgie je získání teoretických
znalostí a praktických dovedností, které opravĖují lékaĜe k samostatnému výkonu povolání
v nástavbovém oboru spondylochirurgie u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího
ambulantní nebo lĤžkovou zdravotní péþi.

2 Minimální požadavky na vzdČlávání v nástavbovém oboru
Podmínkou pro zaĜazení do nástavbového oboru spondylochirurgie je získání
specializované zpĤsobilosti v jednom z následujících oborĤ: neurochirurgie nebo ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí nebo traumatologie.
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VzdČlávání se uskuteþĖuje pĜi výkonu lékaĜského povolání formou celodenní prĤpravy
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ podle ustanovení § 79 zákona
þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní prĤprava v zaĜízeních
akreditovaných podle zákona þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního
lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 95/2004 Sb.“) v rozsahu
odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ a je odmČĖována. VzdČlávání v nástavbovém
oboru mĤže probíhat jako rozvolnČná pĜíprava, to je pĜi nižším rozsahu, než je stanovená
týdenní pracovní doba, pĜitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní
pracovní doby. Je-li pĜíprava rozvolnČná, celková délka, úroveĖ a kvalita nesmí být nižší
než v pĜípadČ celodenní prĤpravy.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá u poskytovatelĤ zdravotních služeb
nebo jiných fyzických nebo právnických osob, kteĜí získali akreditaci podle zákona
þ. 95/2004 Sb.
Celková délka pĜípravy v oboru spondylochirurgie je v délce 18 mČsícĤ, z toho:
ýást I.
2.1 Praktická þást vzdČlávacího programu – v délce 18 mČsícĤ
a) povinná odborná praxe v oboru spondylochirurgie – pro lékaĜe
se specializovanou zpĤsobilostí v oboru neurochirurgie

Akreditované zaĜízení
spondylochirurgie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem spondylochirurgie.

z toho

Poþet mČsícĤ
18

spinální jednotka

1 týden

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky
stanovené
vzdČlávacím
programem
ortopedie
a traumatologie pohybového ústrojí.

4 týdny

úrazová chirurgie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky
stanovené vzdČlávacím programem úrazová chirurgie.

2 týdny
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nebo
b) povinná odborná praxe v oboru spondylochirurgie – pro lékaĜe
se specializovanou zpĤsobilostí v oboru ortopedie a traumatologie pohybového
ústrojí

Akreditované zaĜízení
spondylochirurgie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem spondylochirurgie.

z toho

Poþet mČsícĤ
18

spinální jednotka

1 týden

neurochirurgie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky
stanovené vzdČlávacím programem neurochirurgie.

4 týdny

úrazová chirurgie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky
stanovené vzdČlávacím programem úrazová chirurgie.

2 týdny

ýást II.
2.2 Teoretická þást vzdČlávacího programu
a) úþast na vzdČlávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaĜe, kteĜí byli zaĜazení
do nástavbového oboru bez absolvování níže uvedených kurzĤ,
a2) kurzy LékaĜská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy,
etiky a komunikace a Radiaþní ochrana pro lékaĜe, kterým uplynulo
od absolvování tČchto kurzĤ více než 5 let
a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba
závislostí pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu
více než 10 let
Kurzy

Poþet hodin

kurz LékaĜská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

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

4

kurz Radiaþní ochrana

4
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b) úþast na vzdČlávacích aktivitách – doporuþená
Aktivity

Délka trvání

Kurzy,
vČdecké
a
vzdČlávací
akce
poĜádané
ýeskou
spondylochirurgickou spoleþností J.E. PurkynČ (dále jen „ýSS ýLS JEP“)
nebo Institutem postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví
(dále jen „IPVZ“) nebo ýeskou lékaĜskou komorou (dále jen „ýLK“)
nebo lékaĜskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými
zaĜízeními aj.

v rozsahu min. 20
hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy dle þásti II. a) v rámci specializaþního vzdČlávání
a neuplynula platnost tČchto kurzĤ, neabsolvuje je v rámci nástavbového oboru.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonĤ
Teoretické znalosti
V oblasti teoretické má všeobecné znalosti v následujících specializovaných oblastech:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Historie terapie onemocnČní páteĜe.
Vývoj páteĜe a míchy.
Anatomie páteĜe a míchy.
Biomechanika páteĜe.
Diagnostika poranČní páteĜe.
Diagnostika nádorĤ páteĜe.
Diagnostika zánČtĤ páteĜe.
Diagnostika degenerativního onemocnČní páteĜe.
Diagnostika deformit páteĜe.
Klasifikace poranČní horní krþní páteĜe.
Klasifikace poranČní dolní krþní páteĜe.
Klasifikace poranČní torakolumbální páteĜe.
Klasifikace poranČní sakra.
Klasifikace primárních nádorĤ v oblasti páteĜe.
Klasifikace sekundárních nádorĤ v oblasti páteĜe.
Klasifikace zánČtĤ páteĜe.
Klasifikace degenerativních onemocnČní páteĜe.
Klasifikace deformit páteĜe.
Operaþní pĜístupy ke krþní páteĜi.
Operaþní pĜístupy k torakolumbální páteĜi.
Terapie poranČní horní krþní páteĜe.
Terapie poranČní dolní krþní páteĜe.
Terapie poranČní torakolumbální páteĜe.
Terapie poranČní sakra.
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Terapie primárních nádorĤ v oblasti páteĜe.
Terapie sekundárních nádorĤ v oblasti páteĜe.
Terapie zánČtĤ páteĜe.
Terapie degenerativních onemocnČní krþní páteĜe.
Terapie degenerativních onemocnČní hrudní páteĜe.
Terapie degenerativních onemocnČní bederní páteĜe.
Terapie deformit páteĜe.
Komplikace konzervativní terapie onemocnČní páteĜe.
Komplikace operaþní terapie onemocnČní páteĜe.
Instrumentace + implantáty.

Praktické dovednosti (vyhodnocení obrazové dokumentace a návrh terapie)
x
x
x
x
x

PoranČní páteĜe.
Nádorová onemocnČní páteĜe.
ZánČtlivá onemocnČní páteĜe.
Degenerativní onemocnČní páteĜe.
Deformity páteĜe.

Minimální poþty výkonĤ (jedná se o poþty samostatnČ provedených operaþních
výkonĤ)
Výkony

Poþet

Úrazy.

20

Tumory + zánČty.

10

Deformity páteĜe (vþetnČ spondylolistéz)

10

Degenerativní onemocnČní páteĜe

60

4 Všeobecné požadavky
Absolvent vzdČlávání v nástavbovém oboru:
x

má znalosti právních pĜedpisĤ Evropské unie, pĜedpisĤ vydávaných Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem životního prostĜedí, popĜ. jinými úĜady státní správy
ve vztahu k oblasti zdravotnictví,

x

osvojí si provozní a administrativní þinnosti a management týmové práce, osvojí si
základy poþítaþové techniky jako prostĜedku pro ukládání a vyhledávání dat,
odborných informací a komunikace,

x

má základní znalosti posudkového lékaĜství, lékaĜské etiky, právních pĜedpisĤ
platných ve zdravotnictví, poskytování zdravotních služeb a ekonomiky
ve zdravotnictví.
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5 Potvrzení hodnocení v prĤbČhu vzdČlávání v nástavbovém
oboru
VzdČlávání probíhá pod vedením pĜidČleného školitele v akreditovaném zaĜízení.
a)

PrĤbČžné hodnocení školitelem
x školitel pravidelnČ a prĤbČžnČ provČĜuje teoretické znalosti a praktické
dovednosti školence a svá hodnocení zapisuje do prĤkazu odbornosti
v šestimČsíþních intervalech. V závČru vzdČlávání školitel zapíše celkové
hodnocení školence a doporuþí pĜistoupení k závČreþné zkoušce.

b)

PĜedpoklady pĜístupu k závČreþné zkoušce
x absolvování
požadované
praxe
potvrzené
všemi
školiteli
se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí
nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilostí,
x pĜedložení potvrzení o provedených kompletních výkonech,
x potvrzení o absolvování kurzĤ, vzdČlávacích akcí (viz tab. þást II.).

c)

Vlastní závČreþná zkouška
x teoretická þást – 3 odborné otázky,
x praktická þást – stanovení diagnózy, diferenciální diagnostika, vyšetĜovací
postup a navržení léþebného postupu.

6 Charakteristika þinností, pro které absolvent vzdČlávání
v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou
zpĤsobilost
Absolvováním nástavbového oboru lékaĜi získávají zvláštní specializovanou
zpĤsobilost pro vymezené þinnosti, které prohlubují získanou specializovanou zpĤsobilost.
Absolvent vzdČlávání v nástavbovém oboru spondylochirurgie získává zvláštní
specializovanou zpĤsobilost, která ho opravĖuje aktivnČ se podílet na indikacích
diagnostiky a léþby onemocnČní páteĜe: úrazy páteĜe a míchy, degenerativní a nádorová
onemocnČní, zánČty páteĜe, vrozené deformity páteĜe a urþit nejvhodnČjší diagnosticko –
terapeutický postup a jeho algoritmus. Je schopen samostatnČ výkon provést, zvládnout jeho
pĜípadné komplikace a úþastnit se následné péþe po výkonu. Podílí se také na vzdČlávání dalších
specialistĤ v oboru spondylochirurgie.

7 Charakteristika akreditovaného zaĜízení
VzdČlávání v nástavbovém oboru zajišĢuje poskytovatel zdravotních služeb
nebo jiná právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo udČlilo akreditaci
(dále jen „akreditované zaĜízení). Akreditované zaĜízení zajišĢující výuku školencĤ
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musí zajistit školenci absolvování vzdČlávacího programu. K tomu slouží Ĝádné a plné zapojení
školence do práce, a dále umožnČní studia a pobytu v jiném akreditovaném zaĜízení, které mĤže
poskytovat þást pĜípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném zaĜízení.
Požadavky na minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb poskytovatele
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální
personální zabezpeþení zdravotních služeb, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ.
99/2012 Sb.“) a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru
jsou uvedeny v kapitole 7.1.
Požadavky na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení
poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 92/2012 Sb., o požadavcích
na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení a kontaktních pracovišĢ
domácí péþe, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „vyhláška þ. 92/2012 Sb.“)
a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitole 7.1.
Nedílnou souþástí žádosti o udČlení nebo prodloužení akreditace je vzdČlávací plán,
který vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona þ. 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované zaĜízení nezajišĢuje
náplĖ vzdČlávacího programu samo).
7.1 Akreditované zaĜízení (AZ)
x Školitel má zvláštní odbornou zpĤsobilost nebo zvláštní
specializovanou zpĤsobilost v oboru spondylochirurgie a minimálnČ 1
rok praxe od získání zvláštní odborné zpĤsobilosti nebo zvláštní
specializované zpĤsobilosti a s minimálním úvazkem 0,5 u daného
poskytovatele zdravotních služeb
x PomČr školitel/školenec – 1:2.
Personální
zabezpeþení

x AZ musí mít nejménČ další 3,0 úvazky lékaĜĤ se specializovanou
zpĤsobilostí v oboru neurochirurgie nebo ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí nebo traumatologie nebo se zvláštní odbornou
zpĤsobilostí nebo se zvláštní specializovanou zpĤsobilostí v oboru
spondylochirurgie po celou dobu vzdČlávání.
x Je nutná nepĜetržitá dostupnost lékaĜe se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru neurologie.
x Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci zaĜízení
profesním
životopisem
a
pĜehledem
svých
odborných
a pedagogických aktivit v posledních 5 letech.
x Vybavení pracovištČ dle standardĤ personálního a pĜístrojového
vybavení.

VČcné
a technické
vybavení

x Souþásti podílející se na þinnosti AZ:
 lĤžkové oddČlení,
 jednotka intenzivní péþe,
 ambulance se zamČĜením na spondylochirurgii,
 minimální povinné vybavení operaþního sálu:
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2 RTG zesilovaþe
3D navigaþní systém
operaþní mikroskop
neuromonitorace
x AZ se zajištČním nepĜetržitého provozu:
 diagnostické a monitorovací vybavení
 výpoþetní tomografie
 magnetická rezonance
 elektrofyziologie a neurologické vyšetĜení
x AZ
splĖuje
kritéria:
tj. min. 17 a více bodĤ, a to:

(za

poslední

tĜi

roky),

 operace CC pĜechodu: 20 a více…3 body, 11-19…2 body, 1-10…1
bod, 0…0 bodĤ.
 Operace C3 - 7: 60 a více…3 body, 30-59…2 body, 16-29…1 bod,
0-15…0 bodĤ.
Spektrum
požadavkĤ,
výkonĤ,
þinností

 Operace T1 - 11: 20 a více …3 body, 10-19…2 body, 5-9…1 bod,
0-4…0 bodĤ.
 Operace T12 - L1: 40 a více…3 body, 20-39…2 body, 10-19…1
bod, 0-9…0 bodĤ.
 Operace L - pouze ploténky: 200 a více…3 body, 100-199…2
body, 50-99…1 bod, 0-49…0 bodĤ.
 Instrumentované operace L páteĜe: 20 a více…3 body, 11-19…2
body, 5-10…1 bod, 0-4…0 bodĤ.
 Operace v oblasti sakra: ano 2 body, ne 0 bodĤ.
 Operace skolióz: 30 a více…6 bodĤ, 10-29…4 body, 9 a ménČ…0
bodĤ.

8 Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální
zabezpeþení
a
technické
a
vČcné
vybavení
pro jejich realizaci - charakteristika
8.1 Program kurzu LékaĜská první pomoc
PĜedmČt
Náhlá zástava krevního obČhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíĜená neodkladná resuscitace
vþetnČ defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).
BezvČdomí nejasného pĤvodu, kĜeþe, synkopa; náhlé cévní mozkové pĜíhody, diagnostické
postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.
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Dušnost, hlavní pĜíþiny: respiraþní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhalaþní 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 umČlé plicní ventilace.
Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous
Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pĜístupy.
Traumatologie – tČžké úrazy, úraz hlavy, páteĜe, hrudníku, dutiny bĜišní, konþetin, polytrauma,
poranČní el. proudem, termická poranČní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).
Šok, diagnóza, klasifikace, pĜíþiny, terapeutické pĜístupy.
Hromadné postižení zdraví/osob, základy Ĝešení v pĜednemocniþní a þasné nemocniþní neodkladné
péþi (PNP a NNP).
Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová pĜipravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS)
a zdravotnických zaĜízení (ZZ).
Zvláštnosti urgentních stavĤ u dČtí.
Extramurální porod, péþe o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.
Praktická výuka.
Celkem 20 hodin, nebo e-learning
Znalosti získané v kurzu se ovČĜují po ukonþení testem.
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu LékaĜská první pomoc
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru urgentní
medicíny a praxí nejménČ 5 let v oboru, nebo se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru anesteziologie a intenzivní medicína a praxí v oboru nejménČ 5 let,
popĜípadČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
x Garant kurzu má specializovanou zpĤsobilost v oboru a nejménČ 10 let praxe výkonu povolání
lékaĜe v oboru specializace.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
x Uþebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospČlý, dČtský a novorozenec) umožĖující
praktický nácvik základní i rozšíĜené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem
sledovaných vitálních funkcí, zejména respiraþních a obČhových k objektivizaci úþinnosti
provádČné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závČreþné vyhodnocení.
x Model musí umožnit nácvik:
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodĤ, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky, vþetnČ intubaþní a rĤznými technikami tracheální intubace,
- umČlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pĜes masku, ruþním dýchacím pĜístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dČtí vþetnČ novorozencĤ a umČlou plicní ventilaci,
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
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- punkci pneumotoraxu,
- zajištČní vstupu do krevního ĜeþištČ – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis interna), vena femoralis a rĤzné techniky intraoseálního pĜístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie
a elektroimpulzoterapie.
x Poþítaþová uþebna pro závČreþné testování znalostí.
8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
PĜedmČt
Legislativa.
Základní právní pĜedpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace poskytování zdravotních služeb a Ĝízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péþe).
Poskytování zdravotní péþe bez souhlasu, omezovací prostĜedky.
Povinná mlþenlivost zdravotnických pracovníkĤ.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveĖ (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovČdnost lékaĜe a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péþe v Evropské unii a pĜeshraniþní zdravotní péþe.
Systém veĜejného zdravotního pojištČní.
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištČní.
Plátci zdravotního pojištČní, práva a povinnosti pojištČncĤ.
Systém úhrad zdravotní péþe.
Systém sociálního zabezpeþení a lékaĜská posudková služba.
Nemocenské pojištČní.
DĤchodové pojištČní.
Sociální pomoc a sociální služby.
LékaĜská etika.
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníkĤ.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy souþasné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.
Základní principy a specifika.
Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými.
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Krizová komunikace.
Celkem 12 hodin, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace
Personální zabezpeþení
x MinimálnČ 2 lektoĜi se znalostí zdravotnického práva a veĜejného zdravotnictví,
s vysokoškolským vzdČláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole
v ýeské republice nebo na vysoké škole v zahraniþí, pokud je takové vzdČlání v ýeské republice
uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoĖ 5 let. LektoĜi
zdravotnického práva dokládají pĜehled publikaþní þinnosti za posledních 5 let
a pedagogickou þinnost.
x Souþástí lektorského týmu musí být lektoĜi s ukonþeným vysokoškolským vzdČláním pĜíslušného
zamČĜení a odbornou praxí nejménČ 5 let v oblasti pĜednášeného tématu (etika, komunikace a
sociální zabezpeþení).
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
8.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek
(dále jen „NL“) a léþba závislostí
PĜedmČt
Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ýR.
PĜehled NL zneužívaných v ýR 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 oborĤ, možnosti prevence.
PĜehled specifických léþebných modalit pro osoby škodlivČ užívající NL a závislé.
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.
ZávČr kurzu, shrnutí.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého
užívání návykových látek a léþba závislostí
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní
specializovanou zpĤsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejménČ 5 let v oboru, popĜípadČ
se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
Technické vybavení
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x Uþebna pro teoretickou výuku.
8.4 Program kurzu Radiaþní ochrana
PĜedmČt
Úþinky
ionizujícího
záĜení
na
živé
systémy,
charakter
deterministických
a stochastických úþinkĤ. Riziko nádorových a dČdiþných onemocnČní. Veliþiny a jednotky
používané pro potĜeby radiaþní ochrany. Koncepce radiaþní ochrany, základní principy radiaþní
ochrany, legislativní rámec lékaĜského a nelékaĜského ozáĜení.
Radiaþní zátČž obyvatel z rĤzných zdrojĤ ionizujícího záĜení. Specifický charakter lékaĜského
ozáĜení, radiaþní ochrana pacientĤ. LékaĜská pomoc fyzickým osobám ozáĜeným pĜi radiaþní
mimoĜádné události. Radiologická událost, pĜíþiny a možné následky.
Úloha lékaĜĤ indikujících vyšetĜení nebo léþbu s využitím zdrojĤ ionizujícího záĜení – význam
indikaþních kritérií (VČstník MZ). VýbČr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality
využívající neionizující záĜení. Informování pacientĤ.
Úloha aplikujících odborníkĤ a optimalizace radiaþní ochrany (radiologické standardy,
diagnostické referenþní úrovnČ). OzáĜení dČtí, tČhotných a kojících žen (specifika, opatĜení,
zdĤvodnČní). Velikosti dávek pacientĤ pro typické radiologické postupy.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Radiaþní ochrana
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní
specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékaĜství,
nukleární medicína a radiaþní onkologie.
x Radiologiþtí fyzici se specializovanou zpĤsobilostí.
x Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyuþovanému
tématu.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

9 Doporuþená literatura
Doporuþená literatura
DUNGL, Pavel et al. Ortopedie. Praha: Grada, c2014. ISBN 978-80-247-4357-8.
ŠTULÍK, Jan et al. PoranČní krþní páteĜe. Praha: Galén, c2010. ISBN 978-80-7262-685-4.
ýECH, OldĜich, DOUŠA, Pavel, KRBEC, Martin et al. Traumatologie pohybového aparátu, pánve,
páteĜe a paklouby. Praha: Galén, c2016. ISBN 978-80-7492-266-4.
SUCHOMEL, Petr, KRBEC, Martin a BARSA, Pavel. Spondylolistéza: diagnostika a terapie. Praha:
Galén, c2007. ISBN 978-80-7262-477-5.
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REPKO, Martin. Neuromuskulární deformity páteĜe: komplexní diagnostické, terapeutické,
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CHALOUPKA, Richard, et al. Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii. Brno: Institut pro další
vzdČlávání pracovníkĤ ve zdravotnictví, c2003. ISBN 80-7013-375-9.
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Registrtuberkulózyajinýchmykobakterióz

MimoƎádnýdodatekkmetodicehlášení
PostuppƎedbĢžnéhohlášení
1. VsouladusezmocnĢním,danýmzákonemē.258/2000Sb.,oochranĢveƎejnéhozdravíaozmĢnĢ
nĢkterých souvisejících zákonƽ aVyhláškou 306/2012 Sb., o podmínkách pƎedcházení vzniku
ašíƎeníinfekēníchonemocnĢníaohygienickýchpožadavcíchnaprovozzdravotnickýchzaƎízení
aústavƽsociálnípéēe,veznĢnípozdĢjšíchpƎedpisƽ,sezavádínadrámecdosavadníchpostupƽ
pƎedbĢžnéhlášeníonemocnĢnítuberkulózou,nebojinoumykobakteriózou(PƎH).
2. PƎH vyplŸuje do 48 hodin lékaƎ, který rozhodl o zahájení léēby pro tuberkulózu, nebo jinou
mykobakteriózu, nebo pƎevzal do péēe osobu, diagnostikovanou v zahraniēí k další
dispenzarizaci a/nebo léēbĢ. A to bez ohledu na stav diagnostického procesu (bez ēekání na
výsledkymikrobiologickýchvyšetƎení).
3. Hlášení se podává elektronicky do Registru tuberkulózy a jiných mykobakterióz (RTB)
prostƎednictvímautorizovanéhopƎístupu.OpƎidĢleníuživatelskérole„LékaƎ“velektronickéverzi
RTB žádá žadatel pƎíslušného poskytovatele zdravotní péēe podobnĢ, jako do jiných registrƽ a
informaēníchsystémƽresortuzdravotnictví(napƎ.NZIS).PƎidĢleníroleschvalujevpƎípadĢRTB
správceregistru,kterýmjeMZ.
4. VýjimeēnĢlzePƎHpodatijinouformou(napƎ.písemnĢ,telefonicky)územnĢpƎíslušnémuorgánu
ochranyveƎejnéhozdraví(Krajskéhygienickéstanici,neboHygienickéstanicihl.m.Prahy–KHS).
KHSvtakovémpƎípadĢaktnahlášenízaznamená,azajistíbezodkladnévloženíPƎHdoRTB.
5. Podáním PƎH není dotēena povinnost podání Povinného hlášení tuberkulózy a jiných
mykobakterióz (PH) vsouladu splatnou metodikou hlášení do RTB. PH lze elektronicky
vygenerovatzjižvloženéhoPƎH(nenínutnéstejnéúdajezadávatdvakrát).
6. FormuláƎPƎHjeshodnýsformuláƎemPHstím,žesepovinnĢvyplŸujíakontrolujíjenvybraná
pole.PokudjsouhlásícímulékaƎiznámyidalšíúdaje,mƽžejevyplnitdoformuláƎetaké,atoaž
dochvíle,nežjevygenerovánoƎádnéPH.
7. PovinnĢvyplnitelnápolePƎH:
a) I/PZ,názevposkytovatelezdravotnípéēe,jménolékaƎe,kterýpodáváhlášení.
b) Jméno,PƎíjmeníarodnéēíslopacienta,Obecmístapobytu.
c) ZemĢ narození. Pokud je dƽležitá informace o dalších zemích, ze kterých osoba do R
vstoupila (uprchlíci, diagnostikovaní vzahraniēí), uvedou se do Poznámky kpovinnému
hlášení.
d) MĢsícarokpƎíchodudoR.
e) DruhpobytuvR.OsobysvízemzaúēelemstrpĢní,ēipodobnýmstatusemsekódujíjako
„5.jinýcizinec–dlouhodobýatrvalýpobyt“(nejednáseoazylanty,majírozdílnépodmínky
pobytu).
f) Diagnostikován vzahraniēí.  Pole se zaškrtne (oznaēí), pokud se jedná o pƎevzetí osoby,
diagnostikované v zahraniēí do péēe k dispenzarizaci, pƎípadnĢ k další léēbĢ. Tyto osoby
nevstupujídomezinárodníhohlášenípƎípadƽTBCvR(byly/mĢlybýthlášenyvzahraniēí).
g) Diagnóza,kvƽlikterébylorozhodnutooléēbĢ/dispenzarizaci.Nemusíbýtdefinitivní.
h) Datumhlášení.
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8. Tento doplnĢk Metodiky sbĢru a vyplŸování vstupních dat pro hlášení tuberkulózy a jiných
mykobakteriózjeplatnýdnemzveƎejnĢníveVĢstníkuMZajehoplatnostjeomezenadovydání
novelytétometodikyvcelémrozsahu.
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INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDċLÁVACÍHO PROGRAMU PRO NÁSTAVBOVÝ OBOR
LÉKAěSKÁ PSYCHOTERAPIE
V souvislosti s nabytím úþinnosti zákona þ. 67/2017 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe,
zubního lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „novela zákona
þ. 95/2004 Sb.“) a nabytí úþinnosti vyhlášky þ. 378/2021 Sb., kterou se mČní vyhláška
þ. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdČlávání lékaĜĤ a zubních lékaĜĤ (dále jen
„vyhláška þ. 378/2021 Sb.“), je nutné vydat nové vzdČlávací programy pro nástavbové obory.
Uvedený vzdČlávací program pro nástavbový obor lékaĜská psychoterapie je urþen
pro lékaĜe zaĜazené do nástavbového oboru lékaĜská psychoterapie po 1. 7. 2017.
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1

Cíl vzdČlávání v nástavbovém oboru

Cílem vzdČlávání v tomto nástavbovém oboru je vychovat specializovaného lékaĜe
psychoterapeuta, který je schopen samostatnČ a kvalifikovanČ diagnostikovat, formulovat
pĜípad pacienta, provádČt psychoterapii u všech indikovaných pacientĤ v ambulantních i
lĤžkových zaĜízeních a zvládat logistiku a postup i organizaci práce v psychoterapeutickém
zaĜízení. Je schopen vést psychoterapeutický tým. Obor lékaĜská psychoterapie je koncipován
jako „nadoborový“, tj. je pĜístupný všem klinickým oborĤm, ve kterých je žádoucí rozvoj
specifických psychoterapeutických intervencí.
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PĜedmČtem vzdČlávání v nástavbovém oboru LékaĜská psychoterapie je:
x

Prohloubení získaných všeobecných znalostí a získání specifických teoretických znalosti
a praktických dovedností k provádČní systematické psychoterapie v oblasti klinické
medicíny.

x

Završení dlouhodobého vzdČlávání v systematické psychoterapii a udržení odborné úrovnČ
a obsahu psychoterapie jako léþebné metody kontrolou vstupních i výstupních kritérií.

x

Seznámení s novými specifickými postupy a metodami. PodpoĜení kompetencí lékaĜe –
psychoterapeuta – tedy zejména zprostĜedkování zkušeností s aktivitami, které uchazeþ
nezná. Školenec dostane možnost zažít sám sebe v roli psychoterapeuta
v multidisciplinárním terapeutickém týmu a tím akcelerovat uþení se novým terapeutickým
dovednostem.

x

Zvýšení schopnosti rozumČt sobČ a pĜenosovým a protipĜenosovým fenoménĤm skrze
sebezkušenost a supervizi, a tedy lépe reflektovat prožívání a chování ve vztahu
k pacientĤm. DĤležitým smyslem a náplní kurzu je dodat reálnou klinickou zkušenost
v rĤzných formách lékaĜské psychoterapie v návaznosti ke klinickému stavu pacienta.

x

Získání specifických teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti
psychoterapie, umožĖující samostatnou þinnost specialisty – LékaĜe psychoterapeuta.
Absolvent nástavbového program je pak schopen provádČt systematickou psychoterapii,
rehabilitaci psychických funkcí u pacientĤ všech skupin osob se zdravotními nebo
psychickými onemocnČními, poruchami a riziky; vést školení ostatních zdravotnických
pracovníkĤ v oblasti psychoterapie a metodicky Ĝídit a organizovat psychoterapeutickou
péþi.

2 Minimální požadavky na vzdČlávání v nástavbovém oboru
Podmínkou pro zaĜazení do nástavbového oboru LékaĜská psychoterapie je získání
specializované zpĤsobilosti v oboru psychiatrie nebo jiného medicínského klinického oboru
s výjimkou oborĤ: hygiena a epidemiologie, klinická biochemie, lékaĜská mikrobiologie,
patologie a soudní lékaĜství. PĜedpokladem pro výkon povolání LékaĜská psychoterapie je
schopnost rozumČt terapeutickému vztahu a reflektovat své prožívání a chování ve vztahu
k pacientĤm, získaná pomocí strukturované sebezkušenosti a schopnost aplikovat principy
systematické psychoterapie ovČĜená klinickou supervizí.
VzdČlávání v nástavbovém oboru se uskuteþĖuje pĜi výkonu lékaĜského povolání
formou celodenní prĤpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ podle
ustanovení § 79 zákona þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní prĤprava v zaĜízeních
akreditovaných podle zákona þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
zpĤsobilosti a specializované zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního
lékaĜe a farmaceuta, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 95/2004 Sb.“) v rozsahu
odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ a je odmČĖována. VzdČlávání v nástavbovém
oboru mĤže probíhat jako rozvolnČná pĜíprava, to je pĜi nižším rozsahu, než je stanovená
týdenní pracovní doba, pĜitom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní
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pracovní doby. Je-li pĜíprava rozvolnČná, celková délka, úroveĖ a kvalita nesmí být nižší než v
pĜípadČ celodenní prĤpravy.
Celková délka pĜípravy v nástavbovém oboru LékaĜská psychoterapie je v minimální
délce 12 mČsícĤ, z toho:
ýást I.

2.1 Praktická þást vzdČlávacího programu – v délce minimálnČ 12 mČsícĤ
a) povinná odborná praxe v oboru lékaĜská psychoterapie

Akreditované zaĜízení
povinná praxe v akreditovaném psychoterapeutickém školícím zaĜízení
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem lékaĜská psychoterapie.
z toho

Poþet
mČsícĤ
11

zaĜízení s akreditací I. typu

10

zaĜízení s akreditací II. typu

1

stáž v akreditovaném zaĜízení II. typu v oboru psychiatrie.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem psychiatrie.

1

ýást II.

2.2 Teoretická þást vzdČlávacího programu
a) úþast na vzdČlávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináĜe

Poþet

kurz Systematická psychoterapie

120 hodin

kurz LékaĜská psychoterapie

40 hodin

Úþast na teoretickém kazuisticky orientovaném semináĜi poĜádaném
pracovištČm akreditovaným pro teoretickou þást. AlespoĖ jednou povinnČ
s aktivní úþastí.

4×
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b) úþast na vzdČlávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
b1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaĜe, kteĜí byli zaĜazení do nástavbového
oboru bez absolvování níže uvedených kurzĤ,
b2) kurzy LékaĜská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiaþní ochrana pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování
tČchto kurzĤ více než 5 let
b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí
pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let

Kurzy

Poþet hodin

kurz LékaĜská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

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

4

kurz Radiaþní ochrana

4

Pokud školenec absolvoval kurzy dle þásti II. b) v rámci specializaþního vzdČlávání
a neuplynula platnost tČchto kurzĤ, neabsolvuje je v rámci nástavbového oboru.

3

Rozsah a obsah požadovaných teoretických znalostí
a praktických dovedností, seznam požadovaných výkonĤ

Nedílnou souþástí vzdČlávacího programu je vedení záznamu o provedených výkonech
v rámci celé odborné praxe. Seznam výkonĤ a jejich þetnost je stanoven jako minimální, aby
úþastník vzdČlávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po praktické stránce.
3.1 Teoretické znalosti
Teoretické znalosti se získávají absolvováním povinných kurzĤ „Systematické
psychoterapie“, a „LékaĜská psychoterapie“, vlastním studiem literatury a povinnou úþastí na
kazuistických semináĜích, úþastí na jiných vzdČlávacích akcích. Znalosti získané bČhem
základního specializaþního vzdČlávání v psychiatrii nebo jiném klinickém oboru medicíny,
musí lékaĜ v rámci pĜípravy na výkon praxe psychoterapeuta rozšíĜit a prohloubit; pĜípadnČ
novČ získat, tyto teoretické znalosti:
Z oboru psychoterapie

Obecná psychoterapie:
1. Definice, pĜedmČt, cíle, metody, základní pĜedpoklady a charakteristiky psychoterapie.
2. Historie psychoterapie a souþasné smČry v psychoterapii.
3. Indikace pro psychoterapii v klinické praxi.
4. Úþinné faktory individuální a skupinové psychoterapie.
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5. Psychoterapeutický vztah a pracovní aliance, pĜenos a protipĜenos.
6. Motivace, náhled a zmČna v psychoterapii.
7. Psychoterapeutický proces, iniciace, propracování a ukonþení léþby.
8. Individuální psychoterapie.
9. Skupinová psychoterapie.
10. Terapeutická komunita, její principy a praktické vedení.
11. Psychoedukace, indikace a praktické vedení pĜístup.
12. Párová terapie, indikace a praktické vedení.
13. Rodinná psychoterapie, indikace a praktické vedení.
13. Etické principy v psychoterapii.
14. Výzkum v psychoterapii, význam, metody, na dĤkazech založená psychoterapie.
15. Výcvik v psychoterapii, význam, metody, kompetence.
16. Vztah psychoterapie a farmakoterapie.
17. Negativní efekty psychoterapie a psychogenní iatrogenie v psychoterapii.
18. Psychoterapie provádČná distanþnČ (po telefonu nebo online): pravidla a rizika.
19. Supervize, intervize, kasuistické semináĜe.
20. On-line psychoedukace, psychoedukaþní programy, možnosti a meze psychoterapie on-line.

Specifické pĜístupy v psychoterapii:
1. Psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie, terapie zamČĜená na pĜenos, mentalizaþní
terapie.
2. Dynamická a interpersonální psychoterapie.
3. KatatymnČ-imaginativní psychoterapie, použití imaginace v psychoterapii.
4. Rogersová (na osobu zamČĜená) psychoterapie, psychoterapie zamČĜené na emoce.
5. Humanistická a existenciální psychoterapie, logoterapie, existenciální analýza.
6. Gestalt terapie.
7. Transakþní analýza.
8. Hypnotická psychoterapie, klasické a Eriksonovské pĜístupy.

24

VĚSTNÍK MZ ČR

O

ČÁSTKA 7/2022

9. KognitivnČ behaviorální terapie, dialekticko-behaviorální terapie, schematerapie, ACT.
10. Relaxaþní terapie a na všímavost zamČĜené terapie, druhy relaxace.
11. Strategická komunikaþní terapie a rodinná terapie.
12. Systemická a rodinná terapie a narativní psychoterapie.
13. Integrativní pĜístupy v psychoterapii.
14. Psychodrama a dramaterapie.
15. Arteterapie, muzikoterapie a psychogymnastika.
16. Psychoterapeutická práce se sny a imaginací.
17. Psychoterapeutické poradenství, indikace, smysl a postupy.
18. Motivaþní rozhovor, filosofie, indikace a praktické vedení.
19. Krátká intervence.
20. Psychoedukace individuální a rodinná.
21. Nácvikové metody v psychoterapii.
22. Krizová intervence.

Speciální psychoterapie:
1. Psychoterapie u psychotických poruch.
2. Psychoterapie u afektivních poruch.
3. Psychoterapie u akutní reakce na stres a u poruch pĜizpĤsobení.
4. Psychoterapie u fobických a úzkostných poruch.
5. Psychoterapie u obsedantnČ-kompulsivní poruchy.
6. Psychoterapie posttraumatické stresové poruchy a dalších poruch souvisejících s traumatem.
7. Psychoterapie disociativních a konverzních poruch.
8. Psychoterapie somatoformních poruch a nadmČrných obav o zdraví, dysmorfofobie
a hypochondrické poruchy.
9. Psychoterapie poruch pĜíjmu potravy a obezity.
10. Psychoterapie závislostí na návykových látkách.
11. Psychoterapie sexuálních dysfunkcí.
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12. Psychoterapie u poruch sexuálního vývoje.
13. Psychoterapie specifických poruch osobnosti.
14. Psychoterapie u psychosomatických onemocnČní.
15. Psychoterapie a psychoterapeutické poradenství u závažných tČlesných onemocnČní.
16. Psychoterapie u pervazivních poruch v dČtském vČku.
17. Psychoterapie emoþních poruch v dČtství.
18. Psychoterapie poruch chování v dČtství a adolescenci.
19. Psychoterapie v pĜípadČ suicidálního rizika.
20. Psychoterapie traumatizovaného dítČte.
21. Psychoterapie psychosomatického onemocnČní v dČtství a dospívání.
22. Psychoterapie dítČte se závažným tČlesným onemocnČním nebo handicapem.
23. Psychoterapie seniorĤ.
24. Psychoterapie u umírajících.
Z ostatních oblastí

1. Základní znalost o reakci pacienta na tČlesné onemocnČní (postoj k nemoci, kognitivní
reprezentace nemoci, locus of control, vnímaná vlastní úþinnost; placebo, nocebo).
2. Vliv stigmatizace a sebestigmatizace.
3. Znalosti o vztahu psychofarmakologie a psychoterapie, vlivu farmakoterapie, indikace
kombinované léþby, výhody a nevýhody kombinace, vliv placeba.
4. Znalost o možném vlivu biologických nefarmakologických terapeutických postupĤ
v psychiatrii na psychoterapii.
5. Základní pĜehled principĤ a postupĤ psychosociální rehabilitace lidí s duševními
poruchami, možnosti a meze psychoterapie pĜi psychosociální rehabilitaci.
6. Vývojová psychologie a psychoterapie.
3.2 Odborné praktické znalosti a dovednosti
x
x
x

Znát indikace a omezení volby psychoterapie u psychiatrických i somatických
onemocnČní.
Indikovat nebo nedoporuþit terapeutický pĜístup þi smČr specifické psychoterapie
u konkrétního pacienta.
Formulovat pĜípad pacienta (konceptualizace pĜípadu) zpĤsobem, který umožĖuje
navrhovat specifickou psychoterapii.
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Volit adekvátní diagnostické nástroje vhodné pro stanovení indikací pro psychoterapii
a hodnocení jejího efektu.
Znát negativní efekty psychoterapie a zpĤsoby, jak se jim vyhnout nebo je Ĝešit.
Základní znalosti týkající se sebereflexe a etické reflexe propojené s vlastní sebezkušeností
RozumČt výsledkĤm psychologického vyšetĜení a na jejich základČ vytvoĜit terapeutický
a rehabilitaþní plán.
Navázat a udržovat psychoterapeutický kontakt s pacientem, partnery nebo rodinou.
Dojednat psychoterapeutický kontrakt.
Systematicky psychoterapeuticky vést pacienta v rámci psychoterapeutického smČru,
v nČmž je psychoterapeut vyškolen.
Zvládat zmČny, krize a práci s traumatem.
Ukonþit psychoterapii, pĜipravit pacienta na budoucnost strategiemi prevence relapsu.
Hodnotit a mČĜit výsledky psychoterapie.
ErudovanČ indikovat a poskytovat kombinaci psychoterapie a farmakoterapie.
Indikovat a pĜipravit rehabilitaþní psychoterapeutický nebo psychosociální plán.
Využívat supervizi, intervizi a kritické hodnocení.
Spolupracovat s kolegy ostatních oborĤ.
PĜistupovat k pacientĤm s ohledem na zásady etiky v psychoterapii.
3.3 Seznam požadovaných výkonĤ

O provedených výkonech je veden záznam podepsaný školitelem. Potvrzené výkony
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. PĜedpokládá se absolvování nebo asistence
(„koterapeut“) u takového poþtu výkonĤ, aby školenec zvládl danou problematiku jak
po teoretické, tak i po praktické stránce.
Minimální poþty výkonĤ
Výkon

Poþet

Komplexní þi cílené vyšetĜení se závČrem relevantním pro plánování a vedení
psychoterapie.

5 pĜípadĤ

Systematická individuální psychoterapie u pacienta s potížemi z oblasti
úzkostných poruch v rozsahu alespoĖ deseti sezení.

3 pĜípady

Systematická individuální psychoterapie u pacienta s potížemi z oblasti
afektivních poruch v rozsahu alespoĖ deseti sezení.

3 pĜípady

Systematická individuální nebo skupinová psychoterapie nebo individuální
psychoedukace u pacienta s potížemi z oblasti psychotických poruch v rozsahu
alespoĖ pČti sezení v rozsahu minimálnČ šesti týdnĤ.

3 pĜípady

Systematická individuální nebo skupinová psychoterapie u pacienta s potížemi
z oblasti závislostí v rozsahu alespoĖ deseti sezení.

3 pĜípady

Psychoterapeutická práce s rodinou nebo psychoedukace rodiny.

5 sezení
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Aktivní úþast na skupinových a/nebo komunitních sezeních vedených
kvalifikovaným psychoterapeutem v kontinuitČ – systematická úþast.

4
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20 sezení

Všeobecné požadavky

Absolvent nástavbového programu LékaĜská psychoterapie musí obsáhnout tyto
znalosti:
Právní problematika ve zdravotnictví:
x
x

x

Právní problematika, organizace systému zdravotní péþe. Zdravotnická legislativa.
Znalost právních pĜedpisĤ Evropské unie, pĜedpisĤ vydávaných Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem životního prostĜedí, popĜ. jinými úĜady státní správy ve
vztahu k oblasti zdravotnictví.
Schopnost organizaþnČ vést a plánovat provoz nČkterého typu psychoterapeutického
oddČlení, sanatoria þi zaĜízení a koordinovat jeho práci s ostatními zdravotnickými
pracovišti a poskytovat jim konsiliární služby.

Spolupráce:
Absolvent nástavbového kurzu LékaĜská psychoterapie:
x musí znát problematiku pacientĤ a potĜeby lékaĜĤ klinických oborĤ, pro nČž pracuje,
x dosáhne potĜebné úrovnČ schopností pro komunikaci s pacienty, pĜíbuznými
i spolupracovníky,
x dovede zvládat spolupráci s odborníky jiných zdravotnických oborĤ, se zaĜízeními sociální
péþe a veĜejnými institucemi. Má osvojeny základní pedagogické dovednosti a dokáže se
aktivnČ podílet na výuce klinických psychologĤ, lékaĜĤ a ošetĜovatelského personálu
a školit v oboru psychoterapie,
x má základní znalosti posudkového a revizního lékaĜství, lékaĜské etiky, právních pĜedpisĤ
platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví.
Dokumentace:
x

x
x

Dle vyhlášky þ. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška þ. 98/2012
Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh lázeĖského léþení,
hlášení onkologické, hlášení nČkterých infekþních nemocí, hlášení o pracovním úrazu,
hlášení nežádoucího úþinku léþivých pĜípravkĤ, náležitosti lékaĜské zprávy, dokumentaci
pro potĜeby pojišĢoven,
osvojí si provozní a administrativní þinnosti a management týmové práce,
osvojí si základy poþítaþové techniky jako prostĜedku pro ukládání a vyhledávání dat,
odborných informací a komunikace.
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Hodnocení prĤbČhu vzdČlávání v nástavbovém oboru

VzdČlávání probíhá pod vedením pĜidČleného školitele na akreditovaném zaĜízení.
a)

PrĤbČžné hodnocení školitelem
x

b)

školitel pravidelnČ a prĤbČžnČ provČĜuje teoretické znalosti a praktické
dovednosti školence a svá hodnocení zapisuje do prĤkazu odbornosti v
šestimČsíþních intervalech. V závČru vzdČlávání školitel zapíše celkové
hodnocení školence, jeho schopnosti využívat strukturované sebezkušenosti pĜi
práci s pacientem nebo rodinou a jeho schopnosti pracovat pod klinickou
supervizí, a doporuþí pĜistoupení k závČreþné zkoušce.
PĜedpoklady k pĜihlášení k závČreþní zkoušce nástavbového oboru

x

absolvování požadované praktické a teoretické náplnČ vzdČlávacího programu,
písemnČ zhodnocené a potvrzené školitelem s odbornou, specializovanou nebo
zvláštní odbornou zpĤsobilostí,

x

schopnost využívat strukturovanou sebezkušenost v terapeutickém vztahu a
schopnost samostatnČ provádČt psychoterapii ovČĜená klinickou supervizí,

x

splnČní požadovaných výkonĤ schválených školitelem, obhájení pĜedepsaných
diagnostických a psychoterapeutických pĜípadĤ,

x

pĜedložení psychoterapeutické kazuistiky supervidovaného pĜípadu nebo
pĜípadĤ dlouhodobé, stĜednČdobé nebo krátkodobé systematické psychoterapie
v celkovém rozsahu 70 hodin práce s klientem. Kazuistiky budou o rozsahu
alespoĖ 15 normostran,

x

pĜedložení potvrzení o provedených kompletních výkonech,

x

pĜedložení seznamu pĜedepsaných výkonĤ,

x

potvrzení o absolvování
(viz tab. ýást II.).

c)

kurzĤ,

vČdeckých

a

Vlastní závČreþná zkouška
x

teoretická þást – 3 odborné otázky:
– obecná psychoterapie,
– specifické pĜístupy v psychoterapii,
– speciální psychoterapie.

x

praktická þást – obhajoba písemnČ vypracované kazuistiky.

vzdČlávacích

akcí
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6 Charakteristika þinností, pro které absolvent vzdČlávání
v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou
zpĤsobilost
LékaĜ-psychoterapeut po absolvování nástavbového oboru LékaĜská psychoterapie
získává zvláštní specializovanou zpĤsobilost a má odborné schopnosti, znalosti a dovednosti,
které jej opravĖují poskytovat specializovanou psychoterapeutickou péþi pacientĤm ve všech
typech zdravotnických zaĜízení, ve státním i nestátním sektoru. Pracuje na samostatném
pracovišti nebo ve zdravotnickém týmu urþitého lékaĜského oboru, je pĜipraven organizaþnČ
Ĝídit a plánovat provoz takového pracovištČ. Je seznámen se zásadami poskytování zdravotní
péþe. Ve své þinnosti vychází ze svých odborných znalostí a dovedností a z etických zásad
psychoterapeutické péþe.
Absolvent je zpĤsobilý samostatnČ poskytovat specializované psychoterapeutické výkony ve
zdravotní péþi, zejména:
• kvalifikovaná individuální systematická psychoterapie nČkterým z obecnČ uznaných
psychoterapeutických postupĤ,
• kvalifikovaná skupinová systematická psychoterapie nČkterým z obecnČ uznaných
psychoterapeutických postupĤ,
• kvalifikovaná aplikace systematické psychoterapie v rámci komunity nČkterým z obecnČ
uznaných psychoterapeutických postupĤ,
• kvalifikovaná psychoterapie v malé skupinČ þlenĤ rodiny nČkterým z obecnČ uznaných
postupĤ,
• emergentní psychoterapie.

7

Charakteristika akreditovaného zaĜízení

VzdČlávání v nástavbovém oboru zajišĢuje poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná
právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo udČlilo akreditaci (dále jen „akreditované
zaĜízení). Akreditované zaĜízení zajišĢující výuku školencĤ musí zajistit školenci absolvování
vzdČlávacího programu. K tomu slouží Ĝádné a plné zapojení školence do práce a dále umožnČní
studia a pobytu v jiném akreditovaném zaĜízení, které mĤže poskytovat þást pĜípravy, která není
dostupná ve vlastním akreditovaném zaĜízení.
Požadavky na minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb poskytovatele
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 99/2012 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
o požadavcích na minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb a další požadavky pro
potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.
Požadavky na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení
poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 92/2012 Sb., ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ, o požadavcích na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení a
kontaktních pracovišĢ domácí péþe a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém
oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.

30

VĚSTNÍK MZ ČR

O

ČÁSTKA 7/2022

Nedílnou souþástí žádosti o udČlení nebo prodloužení akreditace je vzdČlávací plán,
který vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona þ. 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované zaĜízení nezajišĢuje
náplĖ vzdČlávacího programu samo).
7.1 Akreditované zaĜízení (AZ) I. typu
Školitel má zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru lékaĜská
psychoterapie a min. 1 rok praxe od získání zvláštní specializované
zpĤsobilosti a s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb.
Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním
životopisem
a
pĜehledem
svých
odborných
a pedagogických aktivit v posledních 5 letech.
PomČr školitel/školenec – 1:3.
Školitel pracuje u daného poskytovatele s minimálním úvazkem 0,5.
V psychoterapeutickém zaĜízení pracuje minimálnČ jeden odborný
zdravotnický pracovník (lékaĜ nebo klinický psycholog) s dokonþeným
vzdČláním v psychoterapii, s úvazkem min. 0,5).

x

x

Personální
zabezpeþení
x
x
x

Spektrum
požadavkĤ,
výkonĤ,
þinností

AZ má smluvnČ zajištČné provádČní systematické psychoterapie.
AZ vykazuje minimálnČ 50 výkonĤ systematické psychoterapie
mČsíþnČ.

x
x

V zaĜízení probíhá psychoterapeutická diagnostika a indikace vhodné
psychoterapeutické léþby.
V
zaĜízení
probíhá
pravidelná
reflexe
jednotlivých
psychoterapeutických aktivit (intervize, kazuistické porady þi
supervize).

x

Organizaþní
a provozní x
požadavky

7.2 Akreditované zaĜízení (AZ) II. typu
x

x

Personální
zabezpeþení

x
x

x

Školitel má zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru lékaĜská
psychoterapie a min. 1 rok praxe od získání zvláštní specializované
zpĤsobilosti a s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb.
Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním životopisem a pĜehledem svých odborných
a pedagogických aktivit v posledních 5 letech.
PomČr školitel/školenec – 1:3.
V psychoterapeutickém zaĜízení pracují minimálnČ dva odborní
pracovníci (lékaĜi nebo kliniþtí psychologové) s dokonþeným
vzdČláním v psychoterapii.
Další personál je vedle standardních vzdČlanostních požadavkĤ
vybírán s ohledem k zájmu o systematickou psychoterapii
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Organizaþní
a provozní
požadavky

x

x
x

x
x
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a vzdČlávání se v ní.
Souþástí individuálního léþebného plánu je dostateþná míra
participace pacienta. Stav pacienta dovoluje a otevírá možnost použít
systematickou psychoterapii jako zásadní souþást komplexní léþby.
Souþástí psychoterapeutického pracovištČ je psychoterapeutický
program. Psychoterapeutický program je soustava diagnostických
a léþebných postupĤ, technik, metod a výkonĤ, který je vypracován
terapeutickým týmem podle povahy onemocnČní a potíží pacienta.
Psychoterapeutický program sestává z individuálních a skupinových
forem systematické psychoterapie a rodinné terapie.
Na psychoterapeutickém pracovišti probíhá pravidelná reflexe
jednotlivých psychoterapeutických aktivit (intervize þi kazuistické
porady a supervize) a plánování (operativní porady).
Vedení pracovištČ podporuje multidisciplinární fungování týmu.
Jedná se o oddČlení psychiatrické nemocnice, pracovištČ
psychiatrického
oddČlení
všeobecné
nemocnice,
denní
psychoterapeutický stacionáĜ þi ambulantní zaĜízení.
V zaĜízení pĜevažují psychoterapeutické þinnosti nad ostatními
léþebnými postupy.
V psychoterapeutickém zaĜízení probíhá psychoterapeutická
diagnostika a indikace vhodné psychoterapeutické léþby.

Obsah a rozsah stáže na akreditovaném pracovišti II. typu
Školenec na akreditovaném psychoterapeutickém pracovišti II. typu absolvuje alespoĖ 1 mČsíc,
každodenního provozu jako hostující þlen týmu a úþastní se provozu v maximální možné míĜe
(jako koterapeut). BČhem dvanácti mČsícĤ plní požadované výkony, viz Seznam požadovaných
výkonĤ.

8 Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální
zabezpeþení a technické a vČcné vybavení pro jejich realizaci
– charakteristika
8.1 Program kurzu LékaĜská první pomoc
PĜedmČt
Náhlá zástava krevního obČhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíĜená neodkladná
resuscitace vþetnČ defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).
BezvČdomí nejasného pĤvodu, kĜeþe, synkopa; náhlé cévní mozkové pĜíhody,
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.
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Dušnost, hlavní pĜíþiny: respiraþní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus,
inhalaþní 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 umČlé plicní ventilace.
Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA
(Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické
pĜístupy.
Traumatologie – tČžké úrazy, úraz hlavy, páteĜe, hrudníku, dutiny bĜišní, konþetin,
polytrauma, poranČní el. proudem, termická poranČní, hlavní zásady ATLS (Advanced
Trauma Life Support).
Šok, diagnóza, klasifikace, pĜíþiny, terapeutické pĜístupy.
Hromadné postižení zdraví/osob, základy Ĝešení v pĜednemocniþní a þasné nemocniþní
neodkladné péþi (PNP a NNP).
Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová pĜipravenost zdravotnické záchranné služby
(ZZS) a zdravotnických zaĜízení (ZZ).
Zvláštnosti urgentních stavĤ u dČtí.
Extramurální porod, péþe o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.
Praktická výuka.
Celkem 20 hodin, nebo e-learning
Znalosti získané v kurzu se ovČĜují po ukonþení testem.
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu LékaĜská první pomoc
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru

urgentní medicíny a praxí nejménČ 5 let v oboru, nebo se specializovanou zpĤsobilostí
v oboru anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejménČ 5 let, popĜípadČ se
specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
x Garant kurzu má specializovanou zpĤsobilost v oboru a nejménČ 10 let praxe výkonu
povolání lékaĜe v oboru specializace.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
x Uþebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospČlý, dČtský a novorozenec)

umožĖující praktický nácvik základní i rozšíĜené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí, zejména respiraþních a obČhových k
objektivizaci úþinnosti provádČné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC
a závČreþné vyhodnocení.
x Model musí umožnit nácvik:
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodĤ, Combi-tubusu,
laryngeálního tubusu, laryngeální masky, vþetnČ intubaþní a rĤznými technikami
tracheální intubace,
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- umČlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pĜes masku, ruþním dýchacím pĜístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dČtí vþetnČ novorozencĤ a umČlou plicní ventilaci,
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištČní vstupu do krevního ĜeþištČ – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis interna), vena femoralis a rĤzné techniky intraoseálního
pĜístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie
a elektroimpulzoterapie.
x Poþítaþová uþebna pro závČreþné testování znalostí.
8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
PĜedmČt
Legislativa.
Základní právní pĜedpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace poskytování zdravotních služeb a Ĝízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péþe).
Poskytování zdravotní péþe bez souhlasu, omezovací prostĜedky.
Povinná mlþenlivost zdravotnických pracovníkĤ.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveĖ (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovČdnost lékaĜe a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péþe v Evropské unii a pĜeshraniþní zdravotní péþe.
Systém veĜejného zdravotního pojištČní.
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištČní.
Plátci zdravotního pojištČní, práva a povinnosti pojištČncĤ.
Systém úhrad zdravotní péþe.
Systém sociálního zabezpeþení a lékaĜská posudková služba.
Nemocenské pojištČní.
DĤchodové pojištČní.
Sociální pomoc a sociální služby.
LékaĜská etika.
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníkĤ.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy souþasné medicíny.
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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 zabezpeþení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace
Personální zabezpeþení
x MinimálnČ 2 lektoĜi se znalostí zdravotnického práva a veĜejného zdravotnictví,

s vysokoškolským vzdČláním v oboru právo v magisterském studijním programu na
vysoké škole v ýeské republice nebo na vysoké škole v zahraniþí, pokud je takové
vzdČlání v ýeské republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického
práva v délce alespoĖ 5 let. LektoĜi zdravotnického práva dokládají pĜehled publikaþní
þinnosti za posledních 5 let a pedagogickou þinnost.
x Souþástí lektorského týmu musí být lektoĜi s ukonþeným vysokoškolským vzdČláním
pĜíslušného zamČĜení a odbornou praxí nejménČ 5 let v oblasti pĜednášeného tématu
(etika, komunikace a sociální zabezpeþení).
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

8.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále
jen „NL“) a léþba závislostí
PĜedmČt
Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ýR.
PĜehled NL zneužívaných v ýR 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 oborĤ, možnosti prevence.
PĜehled specifických léþebných modalit pro osoby škodlivČ užívající NL a závislé.
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.
ZávČr kurzu, shrnutí.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning

ČÁSTKA 7/2022

O

VĚSTNÍK MZ ČR

35

Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého
užívání návykových látek a léþba závislostí
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní

specializovanou zpĤsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejménČ 5 let v oboru,
popĜípadČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

8.4 Program kurzu Radiaþní ochrana
PĜedmČt
Úþinky ionizujícího záĜení na živé systémy, charakter deterministických
a stochastických úþinkĤ. Riziko nádorových a dČdiþných onemocnČní. Veliþiny a jednotky
používané pro potĜeby radiaþní ochrany. Koncepce radiaþní ochrany, základní principy
radiaþní ochrany, legislativní rámec lékaĜského a nelékaĜského ozáĜení.
Radiaþní zátČž obyvatel z rĤzných zdrojĤ ionizujícího záĜení. Specifický charakter
lékaĜského ozáĜení, radiaþní ochrana pacientĤ. LékaĜská pomoc fyzickým osobám
ozáĜeným pĜi radiaþní mimoĜádné události. Radiologická událost, pĜíþiny a možné následky.
Úloha lékaĜĤ indikujících vyšetĜení nebo léþbu s využitím zdrojĤ ionizujícího záĜení –
význam indikaþních kritérií (VČstník MZ). VýbČr optimální zobrazovací metody.
Zobrazovací modality využívající neionizující záĜení. Informování pacientĤ.
Úloha aplikujících odborníkĤ a optimalizace radiaþní ochrany (radiologické standardy,
diagnostické referenþní úrovnČ). OzáĜení dČtí, tČhotných a kojících žen (specifika, opatĜení,
zdĤvodnČní). Velikosti dávek pacientĤ pro typické radiologické postupy.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Radiaþní ochrana
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilostí v

oboru radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékaĜství, nukleární medicína a radiaþní
onkologie.
x Radiologiþtí fyzici se specializovanou zpĤsobilostí.
x Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyuþovanému
tématu.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
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8.5 Program kurzu Systematická psychoterapie
PĜedmČt

Poþet hodin

Teorie psychoterapeutického smČru
Obecná psychoterapie:
1. Definice, pĜedmČt, cíle, metody a indikace psychoterapie.
2. Souþasné smČry v psychoterapii.
3. Úþinné faktory a negativní efekty v psychoterapii.
4. Psychoterapeutický vztah a pracovní aliance, pĜenos a protipĜenos.
5. Motivace, náhled a zmČna v psychoterapii.
6. Psychoterapeutický proces, iniciace, propracování a ukonþení
léþby.
7. Individuální a skupinová psychoterapie a terapeutická komunita.
8. Psychoedukace, indikace a praktické vedení pĜístup.
9. Párová a rodinná terapie, indikace a praktické vedení.
10. Etické principy a výzkum v psychoterapii.
11. Výcvik a supervize v psychoterapii, význam, metody,
kompetence.
12. Psychoterapie a psychoedukace provádČná distanþnČ (po telefonu
nebo online): pravidla a rizika.
Speciální psychoterapie:
1. Psychoterapie u psychotických poruch.
2. Psychoterapie u afektivních poruch.
3. Psychoterapie u akutní reakce na stres a u poruch pĜizpĤsobení.
4. Psychoterapie u fobických a úzkostných poruch.
5. Psychoterapie u obsedantnČ-kompulsivní poruchy.
6. Psychoterapie posttraumatické stresové poruchy.
7. Psychoterapie disociativních a konverzních poruch.
8. Psychoterapie somatoformních poruch.
9. Psychoterapie poruch pĜíjmu potravy.
10. Psychoterapie závislostí na návykových látkách.
11. Psychoterapie sexuálních dysfunkcí.
12. Psychoterapie u poruch sexuálního vývoje.
13. Psychoterapie specifických poruch osobnosti.
14. Psychoterapie u psychosomatických onemocnČní.
15. Psychoterapie a psychoterapeutické poradenství u závažných
tČlesných onemocnČní.

120 hodin
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16. Psychoterapie u pervazivních poruch v dČtském vČku.
17. Psychoterapie emoþních poruch v dČtství.
18. Psychoterapie poruch chování v dČtství a adolescenci.
19. Psychoterapie v pĜípadČ suicidálního rizika.
20. Psychoterapie traumatizovaného dítČte.
21. Psychoterapie psychosomatického onemocnČní v dČtství a
dospívání.
22. Psychoterapie dítČte se závažným tČlesným onemocnČním nebo
handicapem.
23. Psychoterapie seniorĤ.
24. Psychoterapie u umírajících.
Z ostatních oblastí:
1. Reakce pacienta na tČlesné onemocnČní (postoj k nemoci,
kognitivní reprezentace nemoci, locus of control, vnímaná vlastní
úþinnost; placebo, nocebo).
2. Vliv stigmatizace a sebestigmatizace.
3. Vztah psychofarmakologie a psychoterapie, vliv farmakoterapie,
indikace kombinované léþby, výhody a nevýhody kombinace, vliv
placeba.
4. Vliv biologických nefarmakologických terapeutických postupĤ
v psychiatrii na psychoterapii.
5. PĜehled principĤ a postupĤ psychosociální rehabilitace lidí
s duševními poruchami, možnosti a meze psychoterapie pĜi
psychosociální rehabilitaci.
6. Vývojová psychologie a psychoterapie.
Celkem
Kurz je zakonþen zkouškou.

120

Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Systematická
psychoterapie
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru psychoterapie nebo lékaĜská psychoterapie,

popĜípadČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
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8.6 Program kurzu LékaĜská psychoterapie.
PĜedmČt

Poþet hodin

Psychoterapeutický proces. Etika v psychoterapii.
Kontrakt a terapeutické uspoĜádání.
PrĤbČh psychoterapie, jednotlivé fáze.

4

PĜenos a protipĜenos.
Etické aspekty psychoterapie.
Farmakoterapie a psychoterapie.
PĜírodovČdná a humanistická východiska.
Principy uplatnČní "evidence based" léþebných postupĤ.

4

PĜedpoklady integrace psychoterapie a farmakoterapie v klinické
praxi.
Formulace pĜípadu v psychoterapii.
Psychoterapeutická diagnóza a u diagnóza podle klasifikaþních
systémĤ.

4

Vývojová a prĤĜezová konceptualizace pĜípadu.
Konceptualizace pĜípadu a terapeutický vztah.
Indikace psychoterapie ve zdravotnictví.
Psychoterapie v ambulantní péþi.
Psychoterapie v komunitní péþi.

4

Psychoterapie v lĤžkové psychiatrické péþi.
Psychoterapie v konsiliární péþi.
Supervize.
Supervizní vztah. PĜenos a protipĜenos v supervizi.
PĜístupy, techniky a strategie v supervizi. Individuální a skupinová
supervize.

4

Etické otázky klinické supervize.
Psychoterapie dČtí a adolescentĤ.
Specifika psychoterapie u dČtí.
UspoĜádání psychoterapeutické situace, vliv rodiþĤ.

4

Psychoterapie u specifických klinických problémĤ dČtského a dorost.
vČku.
Dokumentace a legislativa v psychoterapii.
Vedení dokumentace v psychoterapii. On-line psychoterapie.
Legislativa vztahující se k psychoterapii.

4
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Psychoterapie v somatické medicínČ a u psychosomatických
poruch.
Specifika psychoterapie u somaticky nemocných pacientĤ.

4

Terapeutické pĜístupy u tČlesnČ nemocných.
Terapeutické pĜístupy
behaviorální medicína.

u

psychosomatických

nemocných

a

Psychoterapie u specifických klinických problémĤ dospČlých; senioĜi,
umírání.
Celkem

8
40

Personální a technické zabezpeþení kurzu LékaĜská psychoterapie
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se vzdČláním v oboru psychoterapie nebo lékaĜská psychoterapie, popĜípadČ se

specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
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