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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZÁKLADNÍCH OBORŮ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
LÉKAŘŮ A ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ
(NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ
ZN.: MZDR 32138/2015/VLP
REF.: Mgr. Radka Stříbná, tel.: 22497, linka: 2505, Mgr. Kateřina Pávková, tel.: 22497, linka:
2866, Ing. Jana Hejnová, linka 2649
Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb.,
o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech
certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví
vzdělávací programy specializačního a nástavbového vzdělávání lékařů, jejichž plné znění
nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2010, případně 2011, a to:
dětská nefrologie, epidemiologie, foniatrie, hematologie a transfuzní lékařství, hygiena a
epidemiologie, kardiologie, klinická biochemie, oftalmologie, orální a maxilofaciální chirurgie,
ortodoncie, pneumologie a ftizeologie .
Dětská nefrologie (Věstník 2010, Částka 1, Únor 2010); Epidemiologie (Věstník 2010,
Částka 5, Duben 2010); Foniatrie (Věstník 2010, Částka 1, Únor 2010); Hematologie a
transfúzní lékařství (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011); Hygiena a epidemiologie (Věstník
2011, částka 5, Květen 2011); Kardiologie (Věstník 2011, částka 4, Duben 2011); Klinická
biochemie (Věstník 2011, částka 6, Červen 2011); Oftalmologie (Věstník 2011, částka 4,
Duben 2011); Orální a maxilofaciální chirurgie (Věstník 2010, Částka 3, Březen); Ortodoncie
(Věstník 2010, Částka 3, Březen); Pneumologie a ftizeologie (Věstník 2011, částka 4, Duben
2011) .

4

VĚSTNÍK MZ ČR     l     ČÁSTKA 12

MZ ČR

Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE a TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
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7
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 30 měsíců.................................4
8
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................6
Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam
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3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
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Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 19
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7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................17
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Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální a technické vybavení pro
jejich realizaci .................................................................................................................. 26
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1 Cíl specializačního vzdělávání
Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických
dovedností v laboratorní i klinické hematologii a hematoonkologii a v transfuzním lékařství
v rozsahu, který umožní výkon samostatné činnosti.
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2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru hematologie
a transfuzní lékařství je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením
nejméně šestiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou
a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
Stáže v základním interním nebo pediatrickém kmeni mohou být absolvovány
v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru hematologie a transfuzní
lékařství je zařazení do oboru, absolvování základního interního nebo pediatrického kmene
(24 měsíců), specializovaného výcviku (minimálně 30 měsíců) po základním interním kmeni
nebo (minimálně 36 měsíců) po základním pediatrickém kmeni a úspěšné složení atestační
zkoušky. Celková doba specializačního vzdělávání je minimálně 54 měsíců, z toho
2.1

Základní interní nebo pediatrický kmen

2.1.1

Základní interní kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) všeobecná povinná praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

anesteziologie a intenzivní medicína
– poskytovatel zdravotních služeb
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační

2

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

2

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

2

1), 2)

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení

Počet měsíců

vnitřní lékařství
– poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění s akreditací I. nebo II. typu

12

hematologie a transfuzní lékařství * 1), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12) /nebo jiný specializační
obor s interním kmenem

6

1), 4), 5)

2

6
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Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb,
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá akreditaci, musí být
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona
č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické
a věcné vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
* Pokud školenec v rámci základního interního kmene neabsolvuje 6ti měsíční praxi
na akreditovaném zařízení v oboru hematologie a transfuzního lékařství, povinná praxe
ve vlastním specializovaném výcviku se prodlužuje max. o 6 měsíců.
nebo
2.1.2

Základní pediatrický kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Specializační vzdělávání pro absolvování základního pediatrického kmene
se uskutečňuje pouze na akreditovaném zařízení poskytovatele zdravotních služeb poskytující
lůžkovou a ambulantní péči pro obor dětské lékařství s odborným zaměřením na problematiku
dětí a dospívajících.
Část I.
a) všeobecná povinná praxe
Akreditované zařízení
dětské lékařství
– poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací I. typu nebo II. typu
1), 13), 14)

z toho

Počet měsíců
20

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní
péči na dětském oddělení s akreditací II. typu 1), 14)

3

poskytovatel zdravotních služeb poskytující intenzivní péči o děti
(intenzivní péče 1. stupně – nižší intenzivní péče a intenzivní péče
2. stupně – vyšší intenzivní péče) 15)

2

anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2)

1

3
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dětské lékařství 1), 14) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací II. typu – novorozenecká lůžka

3

Je to období, během kterého lékař pracuje na akreditovaném zařízení poskytovatele
zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou péči v oboru dětské lékařství, poskytuje zdravotní
péči v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně
a podílí se na lůžkové péči o všechny věkové skupiny dětí a dospívajících i na práci na
všeobecné dětské ambulanci.
Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel
zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba,
která nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle
ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.
Všeobecná povinná praxe probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných
fyzických nebo právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
2.2

Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 30 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků
stanovených pro výcvik v rámci základního interního nebo pediatrického kmene (včetně
úspěšného absolvování povinného kurzu Novinky z vnitřního lékařství po základním
interním kmeni nebo absolvování povinného kurzu Základy dětského lékařství po základním
pediatrickém kmeni včetně testu). Specializovaný výcvik probíhá v akreditovaných zařízeních
pro specializační vzdělávání v oboru hematologie a transfuzní lékařství a dalších oborech.
Část II.
c) povinná praxe – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem
a absolvovanou praxí v oboru hematologie a transfuzní lékařství
Akreditované zařízení

Počet měsíců

hematologie a transfuzní lékařství 1), 6), 7), 8), 9) – poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací I. nebo II. typu

z toho

25

hematologické pracoviště 6), 7) – poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací I. nebo II. typu

min. 3 měsíce

transfuzní pracoviště 8), 9) – poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací I. nebo II. typu (krevní banka, imunohematologie,
infekční markery)

min. 3 měsíce

nebo

4

8
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d) povinná praxe – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem nebo
jiným oborem vnitřního lékařství
Akreditované zařízení
hematologie a transfuzní lékařství 1), 6), 7), 8), 9) – poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací I. nebo II. typu

z toho

Počet měsíců
31

hematologické pracoviště 6), 7) – poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací I. nebo II. typu

min. 3 měsíce

transfuzní pracoviště 8), 9) – poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací I. nebo II. typu (krevní banka, imunohematologie,
infekční markery)

min. 3 měsíce

e) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení
hematologie a transfuzní lékařství 1), 7), 9) – poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací II. typu
hematologické pracoviště 7) poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací II. typu s hematologickými lůžky a plným spektrem
činností včetně zajištění intenzivní hematologické péče a
transplantačního programu krvetvorných buněk (pro posouzení
potřebné délky jsou rozhodující záznamy o provedených
výkonech/úkonech v logbooku)

Délka trvání
min. 5 měsíců

min. 3 měsíce

laboratoř nádorové genetiky a molekulární biologie včetně
cytogenetiky 10)
z toho

pracoviště imunofenotypizace 11)
hematologické pracoviště 7) – poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací II. typu se zaměřením na dětské lékařství
transfuzní lékařství 9) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací
II. typu s plným spektrem činností – výroba transfuzních přípravků,
imunohematologická diagnostika, HLA, odběr a zpracování štěpů
krvetvorných buněk 12) (pro posouzení potřebné délky jsou
rozhodující záznamy o provedených výkonech/úkonech v
logbooku)

1 týden

min. 2 měsíce

5
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2.3

Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE a TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
Teoretická část vzdělávacího programu

Část III.
f) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře

Počet dní

kurz Lékařská první pomoc 16)

3

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

2

16)

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

16)

kurz Novinky z vnitřního lékařství 17)
nebo kurz Základy dětského lékařství

1
5
5

17)

g) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře
kurz Novinky v hematologii a transfuzním lékařství

Délka trvání
17)

doporučené jsou další odborné akce pořádané a garantované příslušnou
odbornou společností ČLS JEP nebo Institutem postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo univerzitami nebo Českou lékařskou
komorou (dále jen „ČLK“) nebo akreditovanými zařízeními atd.

15 dní
v rozsahu min.
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

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

6
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3.1

Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE a TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního
interního kmene

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele
• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před

Teoretické znalosti

•

•
•
•

anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie;
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných
komplikací; zásady pooperační analgesie).
Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních
funkcí.
Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
Provoz zařízení oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení
zdravotnické dokumentace.

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

Praktické dovednosti

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy
základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru;
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do
stabilizované polohy na boku.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví
•

Kompetence po
absolvování praxe

•

•
•

či selhání základních životních funkcí.
Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy
základních životních funkcí.
Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu,
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení
do stabilizované polohy na boku.
Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
Vedení zdravotnické dokumentace.

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

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

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

7
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Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE a TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické

dokumentace.

• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výkonům.
Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence
při běžných operacích.
Předoperační příprava nemocných.
Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých
tkání, včetně imobilizace.
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
Předoperační a pooperační rehabilitace.
Technika podání krevní transfuze a krevních derivátů, prevence a léčení
potransfuzních komplikací.
Prevence a základní ošetření dekubitů.
Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních
a hrudních.
Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

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

materiálu.

Praktické dovednosti

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

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

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

Kompetence po
absolvování praxe

•
•
•
•
•
•
•

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně
podávání infúzních roztoků.
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
Podávání krevní transfuze a krevních derivátů.
Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální
anestezie a šití).
Asistence při chirurgických operačních výkonech.
Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního
poranění.
Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
Vedení zdravotnické dokumentace.
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Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE a TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

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

• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.
• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické

dokumentace.

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

Praktické znalosti

•
•
•
•
•

léčba a prevence.
Základní vyšetřovací metody.
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
Technika podání krevní transfuze a krevních derivátů, prevence a léčení
potransfuzních komplikací.
Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

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

Praktické dovednosti

Kompetence po
absolvování praxe

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického
materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

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

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání
(povinná praxe v oboru kmene)
Vnitřní lékařství – 12 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod
odborným dohledem školitele
• Průběžné rozšiřování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice,

Teoretické znalosti

léčbě a prevenci vnitřních nemocí s důrazem na:
- diferenciální diagnostiku a léčbu běžných infekcí, včetně zásad
antibiotické politiky,
- specifika onemocnění vyššího věku,
- nejčastější choroby jednotlivých orgánů,
- poruchy vnitřního prostředí,
- polymorbidity a polymedikace,
- integrační a koordinační funkce vnitřního lékařství.

9
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Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE a TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
• Rozpoznávání a postupy u nejčastěji se vyskytujících vnitřních chorob,

Praktické znalosti

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

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

Praktické dovednosti

•
•
•
•
•
•
•

transfuzí krve a krevních derivátů.
Zavedení periferního žilního katetru (10x), péče o centrální žilní katetr,
měření CŽT.
Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru.
Výplach žaludku.
Odsávání sekretu z dýchacích cest.
Defibrilace.
Kardiopulmonální resuscitace.
Punkce hrudníku.
Punkce ascitu.

Hematologie a transfuzní lékařství – 6 měsíců praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele
• Etiopatogeneze a patofyziologie nejčastějších krevních chorob, poruch

Teoretické znalosti

Praktické znalosti

koagulace a trombofilních stavů.
• Diagnostika a diferenciální diagnostika nejčastějších krevních chorob,
poruch koagulace a trombofilních stavů.
• Zásady léčby nejčastějších krevních chorob, poruch koagulace a
trombofilních stavů.
• Základy imunohematologie, transfuzní přípravky a zásady jejich výroby,
indikace transfuzní léčby.
•
•
•
•

Základní vyšetřovací postupy v hematologii.
Základní léčebné postupy v hematologii.
Posouzení způsobilosti dárce krve.
Techniky odběru krve pro transfuzní účely a zpracování odebrané krve
či jejích složek na transfuzní přípravky.

• Odběr vzorků pro morfologické, koagulační a imunohematologické

vyšetření.

Praktické dovednosti

Kompetence
po absolvování praxe

• Odběr vzorků pro specializovaná vyšetření imunofenotypizační,

cytogenetická a molekulárně genetická.
• Asistence při sternální punkci.
• Aplikace transfuze a řešení potransfuzních komplikací.

• Indikace a interpretace základních morfologických, koagulačních a

imunohematologických vyšetření.
• Návrh diagnostického a léčebného postupu u nemocných s nejčastějšími
krevními chorobami, poruchami koagulace a trombofilními stavy.
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Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE a TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
• Indikace a podání transfuze.

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním
vedením po ukončení základního interního kmene
Provedení vyšetření a příjem pacientů, vedení zdravotnické dokumentace.
Předkládání návrhu na další diagnostický a léčebný postup.
Propouštění pacientů.
Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek
minimálně 1x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny
ve vzdělávacím programu a logbooku.
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
•
•
•
•

3.2

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

Teoretické znalosti




U nozologické jednotky:
definice, etiopatogeneze, klinický obraz a průběh onemocnění, vyšetřovací
postupy, diferenciální diagnóza, léčba, prognóza.
U dovedností:
znalost postupů a vyšetřovacích metod a pomůcek.

Požadované minimální teoretické znalosti po absolvování povinného pediatrického
kmene




























Růst a vývoj dítěte v jednotlivých věkových obdobích.
Psychická onemocnění.
Sociální problematika v pediatrii.
Dítě se „zvláštními zdravotními potřebami“.
Výživa.
Patofyziologie tělesných tekutin a rehydratační terapie.
Akutně nemocné dítě.
Lidská genetika.
Metabolická onemocnění.
Plod a novorozenec.
Zdravotní problémy v adolescenci.
Imunitní systém a jeho poruchy.
Alergická onemocnění.
Revmatologie.
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Vzdělávací program oboru HEMATOLOGIE a TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ

Infekční onemocnění.
Onemocnění trávicího traktu.
Onemocnění respiračního traktu.
Kardiovaskulární onemocnění.
Onemocnění krve.
Maligní a benigní nádory.
Onemocnění ledvin a vývodných cest močových.
Urologická onemocnění kojenců a dětí.
Gynekologické problémy v dětství.
Endokrinologická onemocnění.
Neurologická onemocnění u dětí.
Muskuloskeletální onemocnění.
Onemocnění očí.
Onemocnění uší.
Kožní choroby.
Onemocnění kostí a kloubů.
Rizika životního prostředí.
Laboratorní vyšetření-indikace, interpretace.
Klinická farmakoterapie v dětském lékařství.
Prevence v dětském věku.
Zobrazovací metody v dětském lékařství.

Praktické dovednosti
Výkony

Počet

Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr a odběr krve

30

Zavedení infúze

20

Plánování a rozpis infúzní léčby

20

Transfuze krve

3

Cévkování

10

Odběr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření

10

Zavedení žaludeční sondy:

10

z toho

u kojence

5

dítěte staršího než 1 rok

5

Lumbální punkce

5

Výplach žaludku

5

Postupy při neodkladné resuscitaci – praktický nácvik, záznam o absolvování

10

Otoskopie

10

Vyšetření per rectum

5

12
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Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a
neděli a ve svátek minimálně 1x týdně

50

Ošetření a vyšetření novorozence

20

Popis RTG plic a srdce u nemocného dítěte

20

Aspirace kostní dřeně – znalost postupu a potřebných pomůcek
Vedení zdravotnické dokumentace v primární péči i jiných zdravotnických zařízeních

Výkony je požadováno provést pod odborným dohledem školitele.
Ovládání uvedených dovedností a počet účastí na poskytování zdravotní péče v době
od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek jsou zaznamenávány
v logbooku.
Školitel lékaře v přípravě pro absolvování základního pediatrického kmene bude
pravidelně kontrolovat logbook včetně možné kontroly uváděných dovedností a postupů
(např. při neodkladné resuscitaci).
Kompetence z dětského lékařství po absolvování kmene

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

3.3

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

Teoretické znalosti z vlastního oboru

Školenec v oboru hematologie a transfuzní lékařství musí:
 být seznámen s etiopatogenezí krevních chorob a hematologických projevů jiných
onemocnění,
 zvládnout laboratorní i klinickou diagnostiku včetně interpretace vysoce
specializovaných laboratorních vyšetření,
 zvládnout léčbu krevních chorob, a to v oblasti hematoonkologie, koagulace
i chorob červené krevní složky,
 být schopen provádět samostatně konsiliární vyšetření na jiných pracovištích
poskytovatelů zdravotních služeb,
 být schopen řídit výrobu transfuzních přípravků a znát zásady výroby krevních
derivátů a surovin pro jejich výrobu,
 ovládat problematiku imunohematologickou jak v oblasti diagnostiky, tak v oblasti
předtransfuzního a předtransplantačního vyšetření,
 být schopen poskytovat konzultace v oblasti účelné hemoterapie a řešit
potransfuzní komplikace,
 zajišťovat léčebné transfuzní techniky (výměnná plazmaferéza a další zejm.
aferetické techniky),
 znát a umět uplatňovat zásady správné laboratorní a správné výrobní praxe,
 mít základní znalosti v oblasti zdravotnického práva, organizace zdravotní péče
a posudkového lékařství.
Praktické dovednosti

Z praktických dovedností školenec v oboru hematologie a transfuzní lékařství musí:



být schopen provádět invazivní vyšetření (sternální punkce, trepanobiopsie apod.),
umět odečítat a hodnotit výsledky základních vyšetření (morfologie, koagulace,
imunohematologie).

4 Všeobecné požadavky
Absolvent specializačního vzdělávání:


dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí,
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hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků,
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými
i spolupracovníky,
má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních
předpisů ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky
zdravotnictví,
osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání
dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání
Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném
zařízení.
a) Průběžné hodnocení školitelem
záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti
v šestiměsíčních intervalech, záznamy o provedených činnostech, výkonech
v logbooku. Celkové zhodnocení na konci základního interního nebo
pediatrického kmene s jeho záznamem v logbooku.


b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního nebo
pediatrického kmene vzdělávacího programu
potvrzení o absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru
kmene všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na
akreditovaném zařízení, v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem,
v délce minimálně 24 měsíců,
předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
absolvování povinného kurzu Novinky z vnitřního lékařství po ukončení
základního interního kmene a dalších školicích akcí a/nebo povinného kurzu
Základy dětského lékařství včetně úspěšného absolvování rozboru
kazuistiky z vlastního akreditovaného zařízení po ukončení základního
pediatrického kmene a dalších školicích akcí.






c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí,
předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
úspěšné absolvování rozboru kazuistiky z vlastního akreditovaného zařízení,
publikační a přednášková činnost (předložení přehledu vlastní aktivity),
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potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.
Část III.).
d) Vlastní atestační zkouška
část praktická
laboratorní metody – morfologie, koagulace, imunohematologie,
odečíst výsledky základních vyšetření a interpretovat výsledky
základních i speciálních vyšetření,
klinická hematologie – vyšetření nemocného, rozbor případu,
diferenciálně-diagnostická rozvaha, návrh dalšího diagnostického
a léčebného postupu, event. posudková činnost.
část teoretická
3 odborné otázky z oboru (nejméně jedna z klinické hematologie
a jedna z transfuzního lékařství, dále z laboratorní hematologie nebo
mezioborová hematologicko-transfuzní).


6 Charakteristika činností, pro které absolvent
specializačního vzdělávání získal způsobilost
Absolvent se specializovanou způsobilostí v oboru hematologie a transfuzní lékařství
je schopen samostatné činnosti u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou a
ambulantní péči na hematologickém nebo transfuzním zařízení.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení
Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.).
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve
svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. Vzhledem k rozdílnému rozsahu a obsahu přípravy se
rozlišují následující typy zařízení, na kterých praxe probíhá dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona
č. 95/2004 Sb.
Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.
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7.1

Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1

Hematologické akreditované zařízení I. typu
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní

•
•
•

Personální
požadavky

•

Materiální
a technické
vybavení

• Laboratoř splňuje požadavky na hematologické pracoviště a má certifikát

o úspěšné účasti v systému externí kontroly kvality.

• AZ I. typu je tvořeno:

- rutinní hematologickou laboratoří (vyšetřování kompletního
krevního obrazu včetně morfologického rozpočtu leukocytů,
hodnocení sternálních punkcí, základní hemokoagulační vyšetření
atd.), která se úspěšně účastní systému externí kontroly kvality
(SEKK),
- klinickou částí (ambulance pro celé spektrum hematologických
chorob, provádění sternálních punkcí a trepanobiopsií s možností
hospitalizovat a vést léčbu nemocného na interním nebo
pediatrickém nemocničním oddělení, zajišťující konziliární činnost
pro spádové praktické lékaře, specialisty i poskytovatele
zdravotních služeb).

Organizační
a provozní
požadavky

7.1.2

lékařství a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti
v oboru hematologie a transfuzní lékařství a s minimálním úvazkem ve výši
0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit
plán plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

Hematologické akreditované zařízení II. typu
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní

Personální
požadavky

•
•
•

•

lékařství a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti
v oboru hematologie a transfuzní lékařství a s minimálním úvazkem ve výši
0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Tým školitelů tvoří zdravotničtí pracovníci se specializovanou způsobilostí
z oboru hematologie a transfuzní lékařství a zdravotničtí pracovníci
s dostatečnou praxí v oboru, kteří svým zaměřením pokrývají celou
problematiku laboratorní hematologie – morfologii krve a kostní dřeně, rutinní
i specializovaná hemokoagulační vyšetření, cytogenetiku, molekulární
genetiku, imunofenotypizaci a tkáňové kultury.
V klinické části tvoří tým školitelů lékaři specialisté, kteří se podílejí na
školení v rutinní hematologii i hematoonkologii, v klinické koagulaci,
intenzivní hematologické péči a v autologní a alogenní transplantologii
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krvetvorných buněk.

• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním

životopisem.

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

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

• AZ II. typu má část klinickou a laboratorní.

Materiální
a technické
vybavení

a) Klinická část je tvořena:
- ambulancí s denním stacionářem, kterou projde min. 200 pacientů
týdně,
- klasickou lůžkovou jednotkou s nejméně 500 hospitalizacemi ročně,
jednotkou intenzivní hematologické péče a akreditovanou
transplantační jednotkou pro autologní i alogenní transplantace
krvetvorných buněk.
Tato zařízení jsou vybavena nezbytnou technikou pro diagnostiku,
podávání transfuzí a cytostatik a nezbytnou technikou pro poskytování
a monitorování intenzivní hematologické péče a transplantací
krvetvorných buněk.
b) Laboratorní část je tvořena:
- klasickou morfologickou, cytochemickou a hemokoagulační
laboratoří, která provádí nejméně 1000 vyšetření denně. Laboratoř
má certifikát o úspěšné účasti v systému externí kontroly kvality
(SEKK),
- genetickou a molekulárně genetickou složkou (může být na
spolupracujícím zařízení),
- pracovištěm pro průtokovou imunofenotypizaci,
- pracovištěm tkáňových kultur (může být na spolupracujícím
zařízení),
- pracovištěm pro odběry, přípravu a skladování štěpů krvetvorných
buněk (může být součástí transfuzního oddělení nebo zajištěno
smluvně).
• AZ má prostorové, přístrojové i organizační podmínky pro praktické školení
v laboratořích.
• AZ II. typu pokrývá svou náplní celý obor hematologie – hematologii

Organizační
a provozní
požadavky

laboratorní, ambulantní i lůžkovou (včetně intenzivní hematologické péče,
zabezpečení specializované hemokoagulační problematiky, autologní
i alogenní transplantace krvetvorných buněk a konzultační činnosti).
• Na hematologickém akreditovaném zařízení II. typu musí být zajištěna
dostupnost dalších nezbytných odborností (transfuzní oddělení, klinická
biochemie, lékařská mikrobiologie, patologie, radiologie a zobrazovací
metody včetně CT a MRI, nukleární medicína se scintigrafií a ev. i PET,
radiační onkologie, anesteziologie a intenzivní medicína, pneumologie a
ftizeologie, gastroenterologie, kardiologie, nefrologie s hemodialýzou,
endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství, dětské lékařství, chirurgie,
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, urologie, zubní lékařství,
psychiatrie, dermatovenerologie, neurologie, gynekologie a porodnictví atd.).
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7.1.3

Akreditované zařízení transfuzního lékařství I. typu
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní

•
•
•

Personální
požadavky

•

Materiální
a technické
vybavení

lékařství a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti
v oboru hematologie a transfuzní lékařství a s minimálním úvazkem ve výši
0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit
plán plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud zařízení
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Prostorové a přístrojové vybavení podle spektra prováděných výkonů.
• AZ pokrývá problematiku transfuzního lékařství alespoň v rozsahu:

Organizační
a provozní
požadavky

7.1.4

- odběry plné krve,
- výroba autologních transfuzních přípravků,
- základní imunohematologickou laboratoř (provádění vyšetření
krevní skupiny, screeningu antierytrocytárních protilátek a testů
slučitelnosti metodou sloupcové aglutinace),
- krevní banka s výdejem transfuzních přípravků,
- návaznost na klinické zařízení – podpora účelné
hemoterapie/hemovigilance.

Akreditované zařízení transfuzního lékařství II. typu
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní

Personální
požadavky

Materiální
a technické
vybavení

lékařství a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti
v oboru hematologie a transfuzní lékařství a s minimálním úvazkem ve výši
0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
• Praxe min. 5 let v laboratoři při min. úvazku 0,8. Celkový úvazek nejvíce
1,5 (ve všech laboratořích či při klinické nebo vědecké práci).
• Vyžaduje se denní přítomnost alespoň 1 VŠ pracovníka v laboratoři a úvazek
podle počtu dnů činnosti laboratoře v týdnu, odpovídající min. 0,5 pro
každodenní činnost.
• Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
• Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
• Spolu se se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud zařízení
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.
• Prostorové a přístrojové vybavení podle spektra prováděných výkonů.
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• AZ pokrývá v oblasti transfuzního lékařství alespoň následující problematiku:
• odběry plné krve (v počtu alespoň 10 tis. ročně),

- výroba autologních transfuzních přípravků,
- dárcovská aferéza (v počtu alespoň 500 ročně),
- výroba plného spektra standardních transfuzních přípravků a plazmy
pro průmyslové zpracování (včetně imunohematologického
vyšetření a povinných vyšetření markerů krví přenosných chorob),
- krevní banka s výdejem alespoň 15 tis. transfuzních přípravků ročně,
- specializovaná imunohematologická laboratoř (typizace erytrocytů,
identifikace protilátek, imunohematologie leukocytů a trombocytů,
vyšetřování potransfuzních reakcí a hemolytické choroby
novorozenců),
- terapeutická aferéza (výměnná plazmaferéza a depleční cytaferéza),
- návaznost na klinické pracoviště – podpora účelné
hemoterapie/hemovigilance,
- odběr a zpracování štěpů krvetvorných buněk (lze zajistit smluvně).

Organizační
a provozní
požadavky

7.1.5

Laboratoře nádorové genetiky a molekulární biologie*
• Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat požadavky Všeobecné

•

Personální
požadavky

•
•
•
•

Materiální
a technické
vybavení

zdravotní pojišťovny (dále jen „VZP“) pro cytogenetické a molekulárně
biologické pracoviště.
Školitel má specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní
lékařství a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti
v oboru hematologie a transfuzní lékařství a s minimálním úvazkem ve výši
0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud zařízení
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Laboratoř splňuje požadavky na cytogenetické a molekulárně biologické

pracoviště a má certifikát o úspěšné účasti v systému externí kontroly kvality,
pokud jsou taková v daném oboru zavedena nebo se účastní pravidelné
mezilaboratorní kontroly zavedených pro dané metody.

• AZ představují cytogenetické, molekulárně cytogenetické a molekulárně

Organizační
a provozní
požadavky

biologické laboratoře s rutinní klasickou cytogenetikou vyšetřovanou
z periferní krve, kostní dřeně nebo uzlin, doplněnou rutinními metodami
fluorescenční in situ hybridizace (FISH).
• Laboratoře molekulární genetiky jsou vybaveny a provádějí rutinní vyšetření
metodami PCR, RT-PCR (real-time PCR) a Q-RT-PCR (kvantitativní realtime PCR).
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*Pracoviště, která splňují výše uvedené podmínky a požadavky „Laboratoře nádorové genetiky
a molekulární biologie“, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele o akreditaci
I. nebo II. typu.
7.1.6

Pracoviště imunofenotypizace*
• Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat požadavky VZP pro laboratoř
•

Personální
požadavky

•
•
•
•

Materiální
a technické
vybavení
Organizační
a provozní
požadavky

průtokové cytometrie.
Školitel má specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní
lékařství a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti
v oboru hematologie a transfuzní lékařství a s minimálním úvazkem ve výši
0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci pracoviště profesním
životopisem.
Spolu se se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud zařízení
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Pracoviště splňuje požadavky na laboratoř průtokové cytometrie a má

certifikát o úspěšné účasti v systému externí kontroly kvality, pokud jsou
taková v daném oboru zavedena nebo se účastní pravidelné mezilaboratorní
kontroly zavedené pro dané metody.

• Laboratoř průtokové cytometrie s průtokovým cytometrem (minimálně

3-barevný) a příslušnou paletou protilátek, která provádí rutinní vyšetřování
buněčných subpopulací periferní krve, krevních destiček, výpotků, uzlin
a dalšího materiálu dle požadavků a event. další vyšetření.

*Pracoviště, která splňují výše uvedené podmínky a požadavky „Pracoviště imunofenotypizace“,
musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele o akreditaci I. nebo II. typu.
7.1.7

Pracoviště pro odběr a zpracování štěpů krvetvorných buněk*
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru hematologie a transfuzní

Personální
požadavky

•
•
•
•

Organizační
a provozní
požadavky

lékařství a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti
v oboru hematologie a transfuzní lékařství a s minimálním úvazkem ve výši
0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci pracoviště profesním
životopisem.
Spolu se se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud zařízení
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Pracoviště pokrývá problematiku alespoň v rozsahu:

- odběr kostní dřeně (event. ve spolupráci s chirurgickým
pracovištěm),
- odběr krvetvorných buněk z periferní krve (event. ve spolupráci
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s transfuzním odd.),
- zpracování štěpů krvetvorných buněk z kostní dřeně nebo periferní
krve,
- zmrazování, skladování a rozmrazování krvetvorných buněk,
- komunikace s registry dárců krvetvorných buněk.

*Pracoviště, která splňují výše uvedené podmínky a požadavky „Pracoviště pro odběr a zpracování
štěpů krvetvorných buněk“, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele o akreditaci
I. nebo II. typu.

7.2
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
hematologie a transfuzní lékařství, a to v části „hematologické akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
hematologie a transfuzní lékařství, a to v části „hematologické akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
hematologie a transfuzní lékařství, a to v části „akreditované zařízení transfuzního lékařství
I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
hematologie a transfuzní lékařství, a to v části „akreditované zařízení transfuzního lékařství
II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
hematologie a transfuzní lékařství, a to v části „laboratoře nádorové genetiky a molekulární
biologie“ musí být akreditován v rámci akreditačního řízení žadatele o akreditaci I. nebo
II. typu.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
hematologie a transfuzní lékařství, a to v části „pracoviště imunofenotypizace“ musí být
akreditován v rámci akreditačního řízení žadatele o akreditaci I. nebo II. typu.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
hematologie a transfuzní lékařství, a to v části „pracoviště pro odběr a zpracování štěpů
krvetvorných buněk“ musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele o akreditaci
I. nebo II. typu.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
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15)

16)
17)
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dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat obsah poskytované péče v rámci ošetřovacího
dne „OD“ stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a to pro
kapitolu 5. „OD 00003, OD 00012“ a pro kapitolu „7.1.1. OD resuscitační péče 00061“ a pro
kapitolu „7.1.3. OD intenzivní péče nižšího stupně 00068“ a dále musí splňovat minimální
personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
… v jakémkoliv vzdělávacím programu.
… v uvedeném vzdělávacím programu.

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

Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1

Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1
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Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem

20

Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou
problematiku.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec)
umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.
8.1.2

Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

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

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16

Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace
Personální zabezpečení
• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým

vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3

Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)
a léčba závislostí
Minimální
počet hodin

Předmět
Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

8.1.4

Program kurzu Novinky z vnitřního lékařství

Předmět

Minimální
počet hodin

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

6

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

3

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

4

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

2

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

3

26
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Choroby krevní: přehled s důrazem na novinky v oboru, zejména: anémie, krevní
transfuze a krevní deriváty, poruchy koagulace, hematoonkologické malignity.

3

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu nejběžnějších nefrologických chorob.

2

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

2

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu diabetu (pro internisty).

2

Aktuality v přístupu k revmatologickým chorobám (pro internisty).

2

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

2

Aktuality v neurologii, zejména přístup k cévním mozkovým příhodám.

2

Novinky v racionalizaci preskripce a nežádoucích účincích léků.

1

Pracovní lékařství a toxikologie: aktuální přehled pro internisty.

1

Celkem

35

Personální a technické zabezpečení kurzu Novinky z vnitřního lékařství
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, nebo specializovanou

způsobilostí ve vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
Technické zabezpečení
• Učebna/posluchárna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

8.1.5

Program kurzu Základy dětského lékařství

Předmět

Minimální
počet hodin

Nemocniční pediatrie.

10

Sociální pediatrie a korespondující obory.

4

Praktické lékařství pro děti a dorost.

2

Dorostové lékařství.

4

Intenzivní péče v dětském lékařství.

6

Neonatologie.

6

Ověření znalostí prezentací kazuistiky z mateřského pracoviště (formát Power
Point).
Celkem

32

Personální a technické zabezpečení kurzu Základy dětského lékařství
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství nebo zvláštní odbornou

způsobilostí v dalších pediatrických specializacích a intenzivní medicíně.

27
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Vzdělávací program
oboru
HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE
1
2

3

4
5
6
7
8

Cíl specializačního vzdělávání..........................................................................................311
Minimální požadavky na specializační vzdělávání.........................................................322
2.1 Základní hygienický kmen – v délce minimálně 24 měsíců......................................2
32
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců.................................3
33
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................3
33
Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam
požadovaných výkonů.......................................................................................................344
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
34
absolvovaných na konci výcviku v rámci základního hygienického kmene .............4
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
38
absolvovaných na konci specializovaného výcviku...................................................8
Všeobecné požadavky...................................................................................................... 42
12
Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 43
12
Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal
způsobilost........................................................................................................................ 43
13
Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 44
13
44
7.1 Akreditované zařízení (AZ) .....................................................................................14
45
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................15
Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální a technické vybavení pro
jejich realizaci .................................................................................................................. 46
16
46
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................16

1 Cíl specializačního vzdělávání
Cílem specializačního vzdělávání v oboru hygiena a epidemiologie je získání
potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v užití epidemiologické
metodologie a obecné a speciální epidemiologie infekčních nemocí, umožňujících
samostatnou činnost na epidemiologických pracovištích zařízení v hygienických oborech,
zařízení ochrany veřejného zdraví a pracovištích sledování zdravotního stavu populace.

1
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2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru hygiena
a epidemiologie je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením
nejméně šestiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou
a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
Stáže v základním hygienickém kmeni mohou být absolvovány v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru hygiena a epidemiologie
je zařazení do oboru, absolvování základního hygienického kmene (24 měsíců),
specializovaného výcviku (24 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba
specializačního vzdělávání je minimálně 4 roky, z toho
2.1 Základní hygienický kmen – v délce minimálně 24 měsíců
Část I.
a) všeobecná povinná praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

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

2

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

2

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

2

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení
hygiena a epidemiologie
– zařízení ochrany veřejného zdraví a/nebo zařízení
zabývající se sledováním zdravotního stavu populace (Krajská hygienická
stanice, Státní zdravotní ústav)

Počet měsíců

1), 5)

18

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

2
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Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb,
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona
č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb nebo Krajská hygienická stanice disponuje náležitým
personálním a přístrojovým vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální
podmínky uvedené v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců
Postup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků
stanovených pro výcvik v rámci základního hygienického kmene (včetně úspěšného
absolvování povinného hygienického kurzu).
Část II.
a) povinná praxe
Akreditované zařízení
hygiena a epidemiologie
infekční lékařství

Počet měsíců

1), 5)

– Krajská hygienická stanice, Státní zdravotní ústav

17
3

1), 6)

lékařská mikrobiologie 1), 7)

1

poradny (výživy, HIV/AIDS, podpory zdraví, dle podmínek zařízení)

3

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu
Část III.
b) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře
kurz Lékařská první pomoc

Počet dnů
3

8)

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 8)
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
kurz Novinky z hygieny a epidemiologie

9)

předatestační kurz Hygiena a epidemiologie 9)

2
8)

1
10
5

3
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Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
Pokud školenec absolvoval kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)
a léčba závislostí v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 10 let, nemusí
být absolvován znovu a započítá se.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře

Délka trvání

konference, sympozia, kurzy, semináře, konzultační dny pořádané Institutem
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“), akreditovanými
zařízeními a dalšími institucemi
krajské semináře hygieniků jednotlivých oborů hygieny

v rozsahu min.
20 hod.

odborné přednášky souvisejících oborů

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonů
O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.
.
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního
hygienického kmene
Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele
• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před

Teoretické znalosti

anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie;
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných
komplikací; zásady pooperační analgesie).
• Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních
funkcí.
• Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.

4
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• Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
• Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení

zdravotnické dokumentace.

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

Praktické dovednosti

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy
základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru;
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do
stabilizované polohy na boku.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví

či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy

Kompetence po
absolvování praxe

základních životních funkcí.

• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu,

zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení
do stabilizované polohy na boku.
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

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

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.
• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické
•
•

Praktické znalosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•

dokumentace.
Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým
výkonům.
Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence
při běžných operacích.
Předoperační příprava nemocných.
Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých
tkání, včetně imobilizace.
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
Předoperační a pooperační rehabilitace.
Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení

5
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potransfúzních komplikací.
• Prevence a základní ošetření dekubitů.
• Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních
a hrudních.
• Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.
• Vyšetření hlavy, hrudníku, končetin a břicha (včetně per rectum).
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického
•

Praktické dovednosti

•
•
•
•

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně
podávání infúzních roztoků.
Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
Péče o stomie.

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

Kompetence po
absolvování praxe

•
•
•
•
•
•
•

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně
podávání infúzních roztoků.
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální
anestezie a šití).
Asistence při chirurgických operačních výkonech.
Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního
poranění.
Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
Vedení zdravotnické dokumentace.

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

• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.
• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické

dokumentace.

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

Praktické znalosti

léčba a prevence.

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

potransfúzních komplikací.

• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.

6
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• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.
• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně

Praktické dovednosti

podávání infúzních roztoků.

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

materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

Kompetence po
absolvování praxe

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

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání
(povinná praxe v oboru kmene)
Hygiena a epidemiologie – 18 měsíců praxe na akreditovaném zařízení pod
odborným dohledem školitele
• Aplikace metody protiepidemické práce při sledování zdravotního stavu
•
•
•

•

Teoretické znalosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

populace.
Znalost základních epidemiologických ukazatelů.
Vztah expozice a následku.
Zevrubná znalost epidemiologické charakteristiky, biologických
vlastností původců infekcí, metod laboratorní diagnostiky,
protiepidemických opatření u jednotlivých infekcí a u nákaz
podléhajících Mezinárodnímu zdravotnímu řádu.
Technika a způsob odběru biologického materiálu, pokrmů a potravin
a hodnocení jejich výsledků.
Znalost vyšetřovacích metod a hodnocení výživového stavu obyvatel.
Problematika a hodnocení předmětů běžného užívání.
Hygienická problematika při výstavbě, zřizování a provozu
zdravotnických zařízení.
Povinnosti provozovatelů služeb a živností.
Znalost chemického složení a fyzikálních faktorů venkovního
a vnitřního ovzduší.
Znalost požadavků na pitnou, užitkovou a rekreační vodu.
Znalost problematiky odpadů.
Znalost problematiky hluku, způsobů měření a hodnocení výsledků.
Způsoby sledování zdravotního stavu u dětí a mladistvých.
Ochranné a rizikové faktory hromadně se vyskytujících vrozených
a chronických nemocí u dětí a mladistvých.
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• Šetření v ohnisku nákazy a stanovení nezbytných protiepidemických

Praktické dovednosti

•
•
•
•
•

opatření.
Kontrola zdravotnického pracoviště podle zásad státního dozoru.
Kontrola a hodnocení podle zásad státního dozoru v potravinářském,
stravovacím zařízení.
Zhodnocení a provedení opatření v problematice pitné, užitkové
a rekreační vody.
Vyhodnocení měření ovzduší, hluku a odpadů.
Počty výkonů jsou stanoveny v logbooku.

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním
vedením po ukončení základního hygienického kmene
• Provádění šetření v ohnisku nákazy.
• Zpracovávání dokumentace z epidemiologických a hygienických šetření.
• Vykonávání dalších činností dle Statutu KHS a dle příkazu nadřízeného.

3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností absolvovaných na konci specializovaného výcviku
3.2.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
v hygienických oborech

Po absolvování specializačního vzdělávání v rámci specializovaného výcviku je lékař
schopen plně uplatnit tyto teoretické znalosti z hygienických oborů:
Hygiena
•
•
•
•
•
•

Teoretické znalosti

•
•
•

•
•
•

Energetická potřeba organismu za různých podmínek.
Ochranné faktory ve výživě.
Rizikové faktory ve výživě.
Doporučené výživové dávky.
Nutriční hodnota a zdravotní nezávadnost různých komodit potravin.
Toxikologická problematika ve výživě, včetně problematiky nutriční
toxikologie.
Mikrobiologická problematika ve výživě.
Možnosti a podmínky laboratorních vyšetřování a hodnocení
laboratorních výsledků.
Technika odběru vzorků pro mikrobiologické a chemické vyšetření
potravin a odběr biologického materiálu pro hodnocení zdravotního
a nutričního stavu.
Problematika a hodnocení předmětů běžného užívání.
Základy problematiky výchovy a vzdělávání na úseku výživy obyvatel
a osob vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné.
Legislativa v oblasti ochrany veřejného zdraví a potravinářství, nezbytná
pro výkon státního zdravotního dozoru a státní správy v hygieně výživy.

8
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• Poradenská činnost na úseku prevence výživou.
• Hygiena ovzduší – chemické složení a fyzikální vlastnosti venkovního

a vnitřního (indoor) ovzduší, vliv na zdravotní stav populace.

• Hygiena vody – požadavky na kvalitu pitné vody, teplé vody, rekreační

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vody, požadavky na koupaliště, bazény; opatření při zásobování,
zdravotní nebezpečí z různých druhů vod.
Hygiena odpadů - možná zdravotní rizika pro obyvatelstvo, producenta.
Hygiena půdy – složení půd, zdravotní rizika při jejím znečištění pro
obyvatelstvo; rekreační využití.
Pohřebnictví – řády pohřebišť, tlecí doba, exhumace, převozy do ciziny.
Hygiena bydlení – hodnocení vlivu podmínek bydlení na zdravotní stav
obyvatel, hygienické požadavky na bydlení zajišťující pohodu prostředí
– zvláštní zdravotní a věkové aspekty: větrání, vytápění, osvětlení;
ochrana před znečištěním ovzduší, hlukem a vibracemi,
elektromagnetickým zářením, přehříváním; plísně, roztoči.
Hodnocení vlivu životních podmínek na zdravotní stav populace jejich
skupin i jednotlivých etnik – metodiky studií a sběr dat potřebných
pro hodnocení.
Hodnocení kvality ovzduší venkovního i vnitřního.
Hodnocení kvality jednotlivých druhů vod.
Hodnocení rekreačních vod.
Hodnocení odpadů z hlediska možných zdravotních dopadů.
Hodnocení zdravotního stavu vybrané populační skupiny.
Koncepce a náplň oboru, metodika plánování činnosti, metodické vedení
a spolupráce s ostatními obory hygienické služby a zdravotnického
terénu.
Věkové zvláštnosti tělesného a duševního vývoje u dětí a mladistvých.
Způsoby sledování a hodnocení ukazatelů zdravotního stavu u dětí
a mladistvých.
Vlivy prostředí, pracovního prostředí a pedagogického procesu
na zdravý vývoj u dětí a mladistvých.
Rizikové faktory hromadně se vyskytujících chronických onemocnění
a možnosti intervence.
Vliv tělesné aktivity u dětí a mladistvých na zdraví.
Dětská úrazovost a její prevence.
Hygienické požadavky na školní stravování.
Podmínky pro konání zotavovacích akcí, škol v přírodě a jiných akcí
pro děti.
Požadavky na vnitřní prostředí staveb a venkovních hracích ploch.
Pravidelné očkování dětí a mladistvých.
Koncepce, zásady a provádění drogové epidemiologie a prevence
škodlivých návyků.
Terorismus, radiační, chemické a biologické napadení, principy ochrany.
Platná zdravotnická legislativa vztahující se k dětem a mladistvým.
Užití a interpretace statistických metod v souvislosti s aspekty sledování
zdravotního stavu.

9
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• Provádět šetření v rámci státního zdravotního dozoru.
• Umět vyhodnocovat výsledky měření z oblasti fyzikálních a chemických

Praktické dovednosti

Kompetence po
absolvování praxe

faktorů.
• Vyhodnocovat měření hluku v exteriéru a interiéru, navrhovat další
postupy.
• Vyhodnocovat podmínky pro činnost dětí a dospívajících včetně
rozhodnutí o nápravě.
• Provádět odběry vzorků pro vyšetřování potravin, půdy, vody a odpadů.
• Provádět státní zdravotní dozor.
• Zpracovávat výsledky šetření a vyšetření, připravovat Rozhodnutí

a návrhy sankcí.

• Vykonávat další činnosti dle Statutu KHS a dle příkazu nadřízeného.

Všechny teoretické znalosti musí být školenec nebo lékař schopen uplatnit v rámci
praktických dovedností v hygienické praxi s uplatněním jejího hlavního úkolu tj. zajištění
správné a zdravotně nezávadné výživy, správných životních podmínek a zdravotně
nezávadného prostředí.
3.2.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
v epidemiologii

Po absolvování specializačního vzdělávání je lékař schopen plně uplatnit
epidemiologickou metodu práce.
Epidemiologie
• Popsat demografickou strukturu dané populace a z ní vyvodit možné

charakteristiky zdravotního stavu této populace.

• Znát základní principy identifikace životních podmínek a faktorů

•
•

Teoretické znalosti

•
•
•

•
•

životního prostředí, které mohou, buď negativně (rizikové faktory) nebo
pozitivně ovlivnit zdravotní stav populace.
Identifikovat zdroje dat, zhodnotit jejich spolehlivost a určit metodiku
jejich sběru, třídění a způsobu hodnocení.
Charakterizovat ukazatele extenzity a intenzity, provést výpočet
ukazatelů demografických a ukazatelů nemocnosti a úmrtnosti.
Znát metodu časových řad a umět ji použít; umět zhodnotit trend
nemocnosti a úmrtnosti.
Určit vhodný způsob prezentace dat.
Umět posoudit výsledky praktické aplikace epidemiologické metody
práce (epidemiologické studie) při sledování zdravotního stavu
populace.
Znát základní epidemiologické ukazatele vztahu mezi expozicemi
a následkem.
Nedílnou součástí rozsahu znalostí epidemiologické metodologie je:
- znalost principů obecné epidemiologie infekčních nemocí,
- zevrubná znalost epidemiologické charakteristiky, biologických
vlastností původců, metod laboratorní diagnostiky,
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protiepidemických opatření všech nákaz u nás se běžně
vyskytujících a u nákaz podléhajících Mezinárodnímu
zdravotnímu řádu,
- orientační znalost epidemiologické charakteristiky, základních
biologických vlastností původců, principů laboratorní
diagnostiky a základních protiepidemických opatření nákaz pro
nás exotických.
- znalost zásad problematiky dozoru nad hygienickými
podmínkami ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální
péče (pevné odpady, možná zdravotní rizika pro obyvatelstvo).

• Prokázat schopnost praktické aplikace medicíny založené na důkazech:

Praktické dovednosti

Kompetence po
absolvování praxe

- aplikace principů epidemiologické metody v terénní praxi,
- aplikace optimálních protiepidemických opatření v dané
epidemiologické situaci, včetně zhodnocení jejich účinnosti.
• Uplatňování zásad epidemiologické surveillance v konkrétních situacích:
- schopnost epidemiologického zdůvodnění imunopreventivních,
resp. imunoprofylaktických opatření v různých
epidemiologických situacích,
- detailní znalost způsobů odběru a transportu biologického
materiálu odebíraného v ohnisku nákazy,
- schopnost komplexní interpretace epidemiologických, klinických
a laboratorních dat pro danou situaci.
• Provádět šetření v ohnisku nákazy.
• Zpracovávat dokumentaci a návrhy pro další postup v ohnisku nákazy.
• Připravovat dokumentaci – Rozhodnutí a návrhy sankcí v epidemiologii.

3.2.3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
v dalších oborech
Infekční lékařství – 3 měsíce na akreditovaném zařízení pod odborným dohledem
školitele
Teoretické znalosti

• Základy diagnostiky infekčních nemocí.
• Hodnocení zobrazovacích metod.
• Interpretace biochemických, hematologických a mikrobiologických

vyšetření.

• Odebrání anamnézy u pacienta s ohledem na epidemiologické

Praktické dovednosti

souvislosti.
• Provedení základního klinického vyšetření.
• Odběry krve pro laboratorní vyšetření.

Lékařská mikrobiologie – 1 měsíc na akreditovaném zařízení pod odborným
dohledem školitele
Teoretické znalosti

• Taxonomie mikrobiálních agens.

Praktické dovednosti

• Odběr vzorků na jednotlivá mikrobiologická vyšetření.
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• Zpracování klinických vzorků podle jednotlivých druhů laboratorních

metod.

Poradny (výživy, HIV/AIDS, podpory zdraví, dle podmínek zařízení) – 3 měsíce
na akreditovaném zařízení pod odborným dohledem školitele
Teoretické znalosti

• Metody sledování zdravotního stavu populace.
• Znalosti prevence HIV/AIDS.
• Znalosti správné výživy a intervenčních metod při ovlivňování nadváhy.

Praktické dovednosti

• Provádění statistických šetření v oblasti zdraví.
• Provedení orientačních vyšetření na HIV/AIDS.
• Komunikace a návody v prevenci nemocí.

4 Všeobecné požadavky
Absolvent specializačního vzdělávání:






dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru
pracovní lékařství, návrh lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení
některých infekčních nemocí, hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího
účinku léčivých přípravků, náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby
pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
má znalosti právních předpisů evropské unie a platných právních předpisů
ve zdravotnictví, předpisů vydávaných Ministerstvem zdravotnictví,
Ministerstvem životního prostředí popř. jinými úřady státní správy

5 Hodnocení specializačního vzdělávání
Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném
zařízení.
a) Průběžné hodnocení školitelem
záznamy o absolvované praxi a o konkrétních činnostech v průkazu
odbornosti, event. v logbooku. Záznamy o průběžném hodnocení školitelem
pravidelně v šestiměsíčních intervalech, hodnocení po skončení základního
hygienického kmene.


b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního hygienického kmene
vzdělávacího programu
12
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absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene
potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí v délce
minimálně 24 měsíců na akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu
stanoveném vzdělávacím programem,
předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
absolvování povinného kurzu Novinky z hygieny a epidemiologie
po základním hygienickém kmeni a dalších školicích akcích.

c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
absolvování základního hygienického kmene a jeho zhodnocení v průkazu
odbornosti,
absolvování praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí,
absolvování povinných vzdělávacích akcí – záznam v průkazu odbornosti,
absolvování předatestačního kurzu Hygiena a epidemiologie a úspěšné
absolvování testu na závěr tohoto kurzu,
předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
vypracování písemné práce,
potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.
Část III.).














d) Vlastní atestační zkouška
teoretická část – absolvování atestačního testu,
– 3 odborné otázky,
praktická část – obhajoba písemné práce.




6 Charakteristika činností, pro které absolvent
specializačního vzdělávání získal způsobilost
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru hygiena a epidemiologie je oprávněn
vykonávat samostatně všechny výše uvedené činnosti, vykonávat státní zdravotní dozor,
veškerou kontrolní činnost vyplývající z platných předpisů.

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

Personální
požadavky

•
•
•
•

Materiální
a technické
vybavení

min. 5 let praxe v oboru hygiena a epidemiologie od získání specializované
způsobilosti a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb nebo u Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“).
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Vybavení KHS dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
• KHS musí umožnit přístup k příslušným hygienickým registrům a epidatu.
• Vybavení poskytovatele zdravotních služeb dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
• PC, dataprojektor, přístup k internetu.
• Vybavení poskytovatele zdravotních služeb dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.

Organizační
a provozní
požadavky

• Kontinuální činnost zařízení dle Statutu MZ, provádění Státního zdravotního

dozoru.

• Kontinuální činnost KHS dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.

14
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7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb nebo Krajská hygienická stanice musí splňovat podmínky
stanovené vzdělávacím programem hygiena a epidemiologie, a to v části „akreditované
zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
infekční lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
lékařská mikrobiologie, a to v části „akreditované zařízení“.
… v jakémkoliv vzdělávacím programu.
…v uvedeném vzdělávacím programu.

15
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit
8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc
Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1

Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní

medicína a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou
problematiku.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec)

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

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

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace
Personální zabezpečení
• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým

vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.

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

Minimální
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Novinky z hygieny a epidemiologie
Předmět

Minimální
počet hodin

HYGIENICKÉ OBORY
Syndrom rizikového chování u dospívajících.

1

Pracovní lékařství. Vztah práce a zdraví. Kategorizace prací.

2

Nemoci z povolání. Preventivní prohlídky.

1

Pracovní prostředí a jeho vliv na zdraví.

2

Chemické noxy, BET.

1

Problematika pitné vody – alternativ zásobování a speciálních úprav. Rekreační
vody, bazény, požadavky a rizika.

2

Současná legislativa v hygieně dětí a dorostu.

2

Účinky UV záření na zdraví. Spektrum elektromagnetického záření.

1

Zásady desinfekce a sterilizace.

2

Hygiena půdy a odpadů – posouzení rizika, likvidace.

2

Hodnocení hluku, jeho rizika, současná legislativa.

2

Systém monitoringu zdravotního stavu ve vztahu k životnímu prostředí.

2

Fyzická zátěž. Práce zakázaná ženám.

1

Státní zdravotní dozor na úseku hygieny výživy (společného stravování).

3

Ochrana před ionizujícím zářením – zásady a současná legislativa.

1

Epidemiologicky významní členovci.

1

Nutriční, mikrobiologická a toxikologická problematika v hygieně výživy.

3

EPIDEMIOLOGIE
Úvod do problematiky. Vracející se infekce a nové infekce.

1

Epidemiologická problematika virových hepatitid, nosokomiálních nákaz.

2

Strategie očkovacích programů. Perspektivy vakcinace.

2

Problematika cestovní medicíny. Očkování do zahraničí.

1

Obecná epidemiologie infekčních nemocí. Proces šíření nákazy (původci, zdroje
a cesty přenosu nákaz, vnímavost populace).

2

Hlášení infekčních nemocí. Epidemiologická opatření v ohnisku nákazy.

2

Epidemiologická charakteristika nejvýznamnějších virových respiračních
infekcí.

2

Modelové situace k samostatnému řešení.

3

Nákazy přenášené krví.

1

Alimentární nákazy.

1

Epidemiologická metoda práce.

2

Epidemiologické studie (observační, intervenční).

2

Asociace a kauzalita.

1

Aktuální otázky vakcinačních programů.

1
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Příprava celoplošné deratizace v sídelní aglomeraci.

1

Statistické zpracování dat. Třídění a prezentace dat.

2

Ukazatelé nemocnosti a úmrtnosti.

1

Zavlečené vysoce virulentní nákazy.

2

Modelové příklady z epidemiologie, hodnocení.

2

Celkem

60

Personální a technické zabezpečení kurzu Novinky z hygieny a epidemiologie
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru a praxí nejméně 5 let.
• Garant kurzu má specializovanou způsobilost v oboru s praxí nejméně 10 let.
• Nelékař se specializovanou způsobilostí a praxí nejméně 5 let.

Technické zabezpečení
• Standardní vybavení učebny, PC, dataprojektor a přístup k internetu.
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8.1.5 Program předatestačního kurzu Hygiena a epidemiologie
Předmět

Minimální
počet hodin

Problematika státního zdravotního dozoru.

2

Monitoring zdravotního stavu a životního prostředí.

2

Problematika vody.

2

Hygiena půdy a odpadů.

2

Rekreační vody a bazény, rizika.

2

Neionizující záření a jeho vliv na zdraví.

2

Hluk a jeho hodnocení.

2

Státní zdravotní dozor na úseku hygieny výživy.
Nutriční mikrobiologická a toxikologická problematika.

4

Problematika hygieny dětí a dorostu.
Zdravý životní styl.

3

Dospívání a rizikové chování.
Obecná epidemiologie.
Aktuality v epidemiologii vybraných nákaz.
Hlášení a opatření v ohnisku nákazy.
Epidemiologické ukazatele.
Epidemiologická metoda práce.
Epidemiologické studie, asociace, kauzalita.

18

Cestovní medicína.
Perspektivy vakcinace.
Bioterorizmus a vysoce virulentní nákazy.
Zásady dezinfekce a sterilizace.
Problematika nozokomiálních nákaz.
Test. Vyhodnocení
Celkem

1
40

Personální a technické zabezpečení předatestačního kurzu Hygiena a epidemiologie
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru a praxí nejméně 5 let.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe.
• Nelékař se specializovanou způsobilostí a praxí nejméně 5 let.

Technické zabezpečení
• Standardní vybavení učebny, PC, dataprojektor a přístup k internetu.
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jejich realizaci .................................................................................................................. 69
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69
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................17

1 Cíl specializačního vzdělávání
Cílem specializačního vzdělávání v oboru kardiologie je získání potřebných
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti patofyziologie, diagnostiky,
diferenciální diagnostiky, prevence a léčby kardiovaskulárních chorob, umožňujících
samostatnou ambulantní i lůžkovou práci kardiologa v níže definovaném rozsahu tohoto
oboru.

1

54

VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Kardiologie     l     ČÁSTKA 12

Vzdělávací program oboru KARDIOLOGIE

MZ ČR

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru kardiologie je získání
odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního
studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném
magisterském studijním programu všeobecné lékařství.
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
Stáže v základním interním kmeni mohou být absolvovány v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru kardiologie
je zařazení do oboru, absolvování základního interního kmene (24 měsíců), specializovaného
výcviku v kardiologii (36 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba
specializačního vzdělávání je minimálně 5 let, z toho
2.1

Základní interní kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) všeobecná povinná praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

anesteziologie a intenzivní medicína
– poskytovatel zdravotních služeb
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační

2

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

2

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

2

1), 2)

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení

Počet měsíců

vnitřní lékařství 1), 4), 5) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění s akreditací I. nebo II. typu

12

vnitřní lékařství 1), 6) – kardiologicky orientovaná jednotka intenzivní péče

6

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

2
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Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb,
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona
č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
2.2

Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků
stanovených pro výcvik v rámci základního interního kmene (včetně absolvování povinného
kurzu Novinky z vnitřního lékařství po základním interním kmeni). Specializovaný výcvik
probíhá v akreditovaných zařízeních pro specializační vzdělávání v oboru kardiologie
a kardiochirurgie.
Část II.
c) povinná praxe
Akreditované zařízení
kardiologie

z toho

Počet měsíců
36

1), 7)

kardiologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující
lůžkovou zdravotní péči na kardiologickém lůžkovém oddělení

9

arytmologické pracoviště (poskytovatel zdravotních služeb
poskytující lůžkovou a ambulantní zdravotní péči a
elektrofyziologický / kardiostimulační sál)

3

neinvazivní kardiologie a zobrazovací metody
(echokardiografie, zátěžové metody, holterovské EKG,
ambulantní monitorace TK, nukleární kardiologie, kardiologicky
orientované CT, ev. MR)

6

katetrizační sál (pracoviště intervenční kardiologie)

3

kardiologická jednotka intenzivní péče 7)

6

kardiochirurgie

2

1), 8)

anesteziologie a intenzivní medicína

1), 2)

kterékoli z výše uvedených zařízení podle potřeby školicího
pracoviště s přihlédnutím k zájmu uchazeče (během této doby se

1
6

3
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školenec může již pod odborným vedením školitele profilovat k
jednotlivých subspecializacím v rámci kardiologie)

2.3

Teoretická část vzdělávacího programu

Část III.
d) účast na dalších vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře

Počet dní

kurz Lékařská první pomoc 9)

3

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

2

9)

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

9)

kurz Radiační ochrana 10)

1

kurz Novinky z vnitřního lékařství
předatestační kurz Kardiologie

1

11)

11)

5
5

e) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře

Délka trvání

další odborné akce pořádané a garantované Českou kardiologickou společností
a Evropskou kardiologickou společností (zejména každoroční kongresy) nebo
Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo
Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo lékařskými fakultami (dále
jen „LF“) nebo akreditovanými zařízeními, atd.

v rozsahu min.
15 dnů

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

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

4
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3.1

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele
• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před

Teoretické znalosti

•

•
•
•

anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie;
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných
komplikací; zásady pooperační analgesie).
Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních
funkcí.
Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení
zdravotnické dokumentace.

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

Praktické dovednosti

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy
základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru;
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do
stabilizované polohy na boku.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví

či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy

Kompetence po
absolvování praxe

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

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

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

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

5
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• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dokumentace.
Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým
výkonům.
Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence
při běžných operacích.
Předoperační příprava nemocných.
Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých
tkání, včetně imobilizace.
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
Předoperační a pooperační rehabilitace.
Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení
potransfúzních komplikací.
Prevence a základní ošetření dekubitů.
Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních
a hrudních.
Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

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

materiálu.

Praktické dovednosti

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

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

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

Kompetence po
absolvování praxe

•
•
•
•
•
•
•

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně
podávání infúzních roztoků.
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální
anestezie a šití).
Asistence při chirurgických operačních výkonech.
Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního
poranění.
Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
Vedení zdravotnické dokumentace.

6
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Vnitřní lékařství – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod
odborným dohledem školitele
Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.
• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické

dokumentace.

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

léčba a prevence.

Praktické znalosti

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

potransfúzních komplikací.

• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.
• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně

Praktické dovednosti

Kompetence po
absolvování praxe

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického
materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

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

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání
(povinná praxe v oboru kmene)
Vnitřní lékařství – 12 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod
odborným dohledem školitele
• Průběžné rozšiřování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice,

Teoretické znalosti

léčbě a prevenci vnitřních nemocí se zdůrazněním na:
- diferenciální diagnostiku a léčbu onemocnění infekční etiologie
včetně zásad antibiotické politiky,
- specifika onemocnění vyššího věku,
- nejčastější choroby jednotlivých orgánů,
- poruchy vnitřního prostředí,
- polymorbidity a polymedikace,
- integrační a koordinační funkce vnitřního lékařství.

7
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• Rozpoznávání a postupy u nejčastěji se vyskytujících vnitřních chorob,

Praktické znalosti

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

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

Praktické dovednosti

•
•
•
•
•
•
•

transfúzí krve a krevních derivátů.
Zavedení periferního žilního katetru (10x), péče o centrální žilní katetr,
měření CŽT.
Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru.
Výplach žaludku.
Odsávání sekretu z dýchacích cest.
Defibrilace.
Kardiopulmonální resuscitace.
Punkce hrudníku.
Punkce ascitu.

Vnitřní lékařství – kardiologicky orientovaná jednotka intenzivní péče* – 6 měsíců
praxe na akreditovaném zařízení pod odborným dohledem školitele
• Průběžné rozšiřování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice,

Teoretické znalosti

léčbě a prevenci nemocí srdce a oběhu se zdůrazněním na:
- diferenciální diagnostiku a léčbu,
- specifika onemocnění vyššího věku,
- nejčastější choroby srdce, oběhu a dýchací soustavy,
- poruchy vnitřního prostředí,
- polymorbidity a polymedikace.

• Rozpoznávání a postupy u nejčastěji se vyskytujících akutních

Praktické znalosti

kardiologických (ev. souvisejících interních) příhod.
• Podrobná a úplná znalost EKG diagnostiky.
• Základní hodnocení RTG hrudníku, výsledků laboratorních vyšetření,
indikace, kontraindikace, nežádoucích účinků a dávkování nejčastěji
používaných léčiv.
• Komplexní interní vyšetření.
• Podrobný a úplný popis EKG křivky.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d., včetně podávání infúzních roztoků,

transfúzí krve a krevních derivátů.

Praktické dovednosti

• Zavedení periferního žilního katetru (10x), péče o centrální žilní katetr,

Kompetence

• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.

měření CŽT.
• Odsávání sekretu z dýchacích cest.
• Kardiopulmonální resuscitace.
• Punkce hrudníku.

8
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• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
• Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně

podávání infúzních roztoků.
• Zavedení nasogastrické sondy a odběr biologického materiálu.
• Odsávání sekretu z dýchacích cest.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

* Jednotka intenzivní péče v rámci interního oddělení poskytovatele zdravotních služeb poskytující

lůžkovou zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění pro obor specializačního vzdělávání
vnitřní lékařství s akreditací I. nebo II. typu (na akreditovaném zařízení musí být školitel s nejvyšším
vzděláním v oboru kardiologie nebo se specializovanou způsobilostí v oboru kardiologie) nebo
jednotka intenzivní péče v rámci akreditovaného zařízení pro obor specializačního vzdělávání
kardiologie (na akreditovaném zařízení musí být školitel s nejvyšším vzděláním v oboru kardiologie
nebo se specializovanou způsobilostí v oboru kardiologie).
Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním
vedením po ukončení základního interního kmene
Provedení vyšetření a příjem pacientů, vedení zdravotnické dokumentace.
Předkládání návrhu na další diagnostický a léčebný postup.
Propouštění pacientů.
Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek
minimálně 1x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny
ve vzdělávacím programu a logbooku.
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
•
•
•
•

3.2

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

Teoretické znalosti

Uchazeč o specializaci musí ovládat etiologii, patogenezi, kliniku, diagnostiku
i diferenciální diagnostiku, terapii i prevenci chorob krevního oběhu včetně nových poznatků
v oboru. Musí prokázat zejména:
a) Důkladnou znalost
Fyziologie a patofyziologie kardiovaskulárního ústrojí včetně základních
údajů o koronárním průtoku, o metabolismu myokardu, neurohumorálním
řízení kardiovaskulárních funkcí a základech hemodynamiky, znalost
patologické anatomie kardiovaskulárního ústrojí a základů
kardiopulmonální funkce.


b) Podrobnou znalost v následujících klinických okruzích problémů – výskyt,
patogeneze, patologická fyziologie, diagnostika, léčba a prevence zejména těchto
stavů
9
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Ischemická choroba srdeční, zejména infarkt myokardu a jeho komplikace,
různé formy anginy pectoris.
Poruchy srdečního rytmu.
Srdeční selhání.
Esenciální i sekundární hypertenze.
Získané chlopenní vady srdeční.
Vrozené vady srdeční.
Kardiomyopatie.
Plicní embolie.
Myokarditidy, endokarditidy a perikarditidy.
Dyslipidemie.
Plicní hypertenze a chronické cor pulmonale.
Choroby periferních tepen, žil, kapilár a lymfatických cév.
Funkční poruchy kardiovaskulárního ústrojí.
Kardiologická problematika těhotenství a kardiologické indikace k jeho
přerušení.
Ostatní kardiovaskulární onemocnění.

c) Znalost doporučení pro diagnostické a terapeutické postupy kardiovaskulárních
onemocnění („guidelines“) České kardiologické společnosti a Evropské
kardiologické společnosti.
d) Ovládání
Stanovení indikací ke kardiochirurgickým výkonům.
Pooperačního sledování nemocných po těchto výkonech.
Posuzování rizika nesrdečních operací u kardiaků.
Základů diagnostiky a léčby cévních mozkových onemocnění.
e) Dobrou znalost zejména
Zásad kardiopulmonální resuscitace a její uplatnění v praxi.
Diagnostiky a léčby urgentních oběhových stavů na koronárních jednotkách.
Nefarmakologické léčby arytmií.
Kardiovaskulární farmakoterapie, zejména znalost trombolytické léčby,
antiagregační a antikoagulační léčby, hypolipidemické léčby, léčby
inhibitory ACE, betablokátory, diuretiky, blokátory kalciových kanálů,
antiarytmiky a ostatními léčivými přípravky užívanými v kardiologii.
Indikací a kontraindikací, dávkování, způsobu aplikace, nežádoucích účinků
a lékových interakcí.
Problematiky léčby ICHS intervenčními (PCI) a chirurgickými postupy,
intervenční i chirurgické léčby získaných a vrozených vad srdečních
z hlediska kardiologa. Indikace, výsledky a pooperační péče o nemocné
a jejich dispenzarizace včetně posudkových hledisek.
Indikace k dočasné i trvalé kardiostimulaci a kontroly nemocných
s kardiostimulátorem.
Indikace a kontraindikace k srdeční transplantaci včetně dalšího sledování
a léčby těchto nemocných.
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Indikace a klinická interpretace závěrů zobrazovacích metod: nukleární
kardiologie, kardiologicky orientované CT ev. MR.
Preventivní kardiologie.
Zásad komplexního léčebného režimu u chronických kardiaků včetně
farmakoterapie, dietní léčby, pohybového režimu, indikací k pohybové
a fyzikální rehabilitaci a k lázeňské léčbě.
f) Ovládání zvláštností v symptomatologii, diagnostice i diferenciální diagnostice,
terapii i posuzování u starších nemocných.
g) Ovládání posudkové činnosti při krátkodobé i dlouhodobé pracovní neschopnosti
pro všechny posudkové účely v oboru kardiologie.






Praktické dovednosti

Uchazeč o specializaci musí prokázat tyto praktické dovednosti a znalosti
a) Aktivní ovládání pomocných vyšetřovacích metod
Elektrokardiografie včetně Holterovské (viz další).
Echokardiografie (viz další).
Ergometrie (viz další).
Ambulantního monitorování krevního tlaku (viz další).








b) Interpretace vyšetřovacích metod
Výsledků katetrizačního vyšetření včetně plovoucího katetru (Swan-Ganz).
Interpretace angiokardiografických a angiografických vyšetření.
RTG diagnostiky srdečních chorob.
Spirometrie a vyšetření krevních plynů.








c) Ovládání diagnostických nebo léčebných výkonů
Kanylace centrálních žil (viz další).
Kardioverze (viz další).
Dočasné kardiostimulace (viz další).
Arteriální punkce.








Minimální počet výkonů
Výkon

Doklad

Kanylace centrální žíly

Předložení jmenného seznamu nejméně 20 pacientů, u nichž uchazeč
provedl samostatně kanylaci centrální žíly.

Dočasná transvenózní
kardiostimulace

Předložení jmenného seznamu nejméně 5 pacientů, u nichž uchazeč
provedl samostatně zavedení dočasného kardiostimulátoru.

Elektrická kardioverze

Předložení jmenného seznamu nejméně 5 pacientů, u nichž uchazeč
provedl elektrickou kardioverzi.

Echokardiografie

Předložení jmenného seznamu nejméně 300 pacientů, u nichž uchazeč
samostatně provedl a interpretoval echokardiografické vyšetření.

Zátěžové testy

Předložení jmenného seznamu nejméně 50 pacientů, u nichž uchazeč
samostatně provedl a interpretoval zátěžové EKG.
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Holterovské EKG

Předložení jmenného seznamu 50 pacientů, u nichž uchazeč provedl
a samostatně interpretoval Holterovské EKG.

Ambulantní monitorování
krevního tlaku

Předložení jmenného seznamu 25 pacientů, u nichž uchazeč provedl
a samostatně interpretoval záznam ambulantní monitorace TK.

Asistence při dalších výkonech

Zkušenosti s indikacemi, kontraindikacemi, komplikacemi a terapeutickými důsledky
(asistence při výkonu nebo přítomnost u výkonu)
Asistence

Počet

Pravostranná a levostranná srdeční katetrizace

25

Koronarografie

50

PCI

25

Invazivní elektrofyziologie s RFA

10

Implantace přístrojů (kardiostimulátory, defibrilátory)

25

Seznamy nemocných musí obsahovat číslo chorobopisu a další data výkonů tak,
aby v případě kontroly bylo možné ověřit jejich pravost.
Seznamy musí být ověřeny vedoucím akreditovaného zařízení (primářem či
přednostou), na kterém byly provedeny. Ve zdravotní dokumentaci těchto pacientů musí být
jasně uvedeno, že sledovaný výkon provedl skutečně školenec.

4 Všeobecné požadavky
Absolvent specializačního vzdělávání:










dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí,
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků,
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými
i spolupracovníky,
má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky
zdravotnictví,
osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
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osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání
dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání
Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném
zařízení.
a) Průběžné hodnocení školitelem
záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti
(v šestiměsíčních intervalech), záznamy o provedených činnostech,
výkonech v logbooku. Celkové zhodnocení na konci základního interního
kmene (zaznamenané v logbooku).
b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního kmene
vzdělávacího programu
absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene
potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na
akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném
vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců,
předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
absolvování povinného kurzu Novinky z vnitřního lékařství po ukončení
základního interního kmene a dalších školicích akcí.
c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí a vlastního specializovaného výcviku,
předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
absolvování povinných školicích akcí,
doložení absolvování doporučených vzdělávacích aktivit,
písemné doporučení školitele,
povinné předložení 1 publikace z oboru kardiologie in extenso v oficiálním
časopise České kardiologické společnosti nebo v jakémkoli odborném
časopise s impakt faktorem, uchazeč musí být prvním autorem,
aktivní účast (alespoň 1 přednáška či 1 poster) na sjezdu České
kardiologické společnosti, uchazeč musí být prvním autorem,
potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí
(viz tab. Část III.).
d) Vlastní atestační zkouška (jednotlivé části se absolvují v tomto pořadí, bez
úspěšného absolvování předešlého stupně nelze postoupit k následujícímu)
praktická část – popis tří EKG křivek, samostatné provedení a interpretace
dvou echokardiografických vyšetření, rozbor případu (kasuistika). Praktická
část může být zkoušena školitelem/kardiologem z jiného akreditovaného
zařízení (který je na seznamu školitelů),
teoretická část – 3 vylosované otázky z kardiologie.
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6 Charakteristika činností, pro které absolvent
specializačního vzdělávání získal způsobilost
Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru kardiologie musí (vedle výše
uvedených znalostí a dovedností v oboru) znát koncepci oboru kardiologie, dále organizační,
administrativní a hospodářské povinnosti ve smyslu organizačního a provozního řádu
a dalších předpisů tak, aby dovedl:










samostatně pracovat na kardiologickém zařízení v kardiocentru nebo
na kardiologicky zaměřeném zařízení poskytovatele zdravotních služeb,
samostatně pracovat na koronární jednotce nebo na jednotce intenzivní péče
s kardiologickým zaměřením, včetně provádění elektrické kardioverze, kanylace
centrální žíly a dočasné kardiostimulace,
samostatně provádět ambulantní kardiologickou praxi,
znát základy kardiostimulace a elektrofyziologie,
provádět a hodnotit samostatně ergometrie, echokardiografie a Holterovské
monitorování EKG a krevního tlaku,
vykonávat konziliární službu v oboru kardiologie a účastnit se výchovy specialistů
svého oboru. Musí znát stav a perspektivu problémů svého oboru.

Lékař se specializovanou způsobilostí v oboru prokáže odborné a pedagogické
schopnosti postgraduálního vzdělávání v oboru kardiologie pro všeobecné praktické lékaře
alespoň v místě působení a žádoucí je publikační a přednášková činnost v oblasti
kardiovaskulárních chorob.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení
Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn poskytovat
zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.). Akreditované
zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování vzdělávacího programu.
K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti na poskytování
zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek
minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném zařízení, které
může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném zařízení.
Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace (poskytovatel
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá akreditaci, musí být
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona
č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak personálního zabezpečení
dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného vybavení dle vyhlášky
č. 92/2012 Sb. Vzhledem k rozdílnému rozsahu a obsahu přípravy se rozlišují následující typy
zařízení, na kterých praxe probíhá dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb.
Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.
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7.1

Akreditované zařízení
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru kardiologie a min. 5 let

•

Personální
požadavky

•
•
•
•

praxe v oboru kardiologie od získání specializované způsobilosti a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních
služeb.
Na AZ musí pracovat nejméně 4 školitelé, z toho minimálně 3 školitelé
s úvazkem 1,0.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Samostatné kardiologické či interní-kardiologické oddělení či klinika.
• Oddělení intenzivní kardiologické péče (koronární jednotka) poskytující

Materiální‚
a technické
vybavení

akutní lůžkovou zdravotní péči v celém spektru kardiologických nemocných
z terénu (tj. včetně osob v pokročilém věku, srdečních selhání, pacientů
po kardiopulmonální resuscitaci apod.).
• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.:
- katetrizační sál pro intervenční kardiologii a non-stop program
akutních perkutánních koronárních intervencí. Minimálně jedna
doložená funkční licence pro intervenční kardiologii,
- sál pro elektrofyziologii a implantace přístrojů. Musí implantovat
kardiostimulátory a mělo by provádět katetrizační ablace a
implantovat ICD. Minimálně jedna doložená funkční licence pro
kardiostimulaci (kardiologická a chirurgická část),
- oddělení neinvazivní kardiologie včetně transesofageální
echokardiografie, zátěžových vyšetření a holterovského
monitorování EKG. Minimálně jedna doložená funkční licence
transezofageální echokardiografie (TEE),
- kardiologická ambulance (příjmová i specializovaná),
- kardiochirurgie (může být smluvně zajištěna na jiném akreditovaném
zařízení pro specializační obor kardiochirurgie).
• AZ v žádosti dokládá zajištění Části I. – „Základní interní kmen“ v délce
24 měsíců v plném rozsahu nebo ve smluvní spolupráci.
• AZ v žádosti dokládá zajištění Části II. – „Povinná praxe“ v plném rozsahu
nebo ve smluvní spolupráci.
• Nezbytné součásti podílející se na činnosti AZ:

Organizační
a provozní
požadavky

- echokardiografie,
- transezofageální echokardiografie,
- zátěžové testy,
- ambulantní monitorování EKG,
- selektivní koronarografie,
- perkutání koronární intervence (PCI),

15
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- oboustranná srdeční katetrizace,
- primoimplantace trvalého kardiostimulátoru.
• Vhodné součásti podílející se na činnosti AZ:
- invazivní elektrofyziologické vyšetření s radiofrekvenční ablací,
- implantace ICD (implantabilní cardioverter defibrilátor).

7.2
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)
10)

11)

Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. nebo II. typu“ – jednotka intenzivní péče
v rámci interního oddělení poskytující lůžkovou zdravotní péči v celém spektru interních
onemocnění oboru specializačního vzdělávání vnitřní lékařství s akreditací I. nebo II. typu (na
AZ musí být školitel s nejvyšším vzděláním v oboru kardiologie nebo se specializovanou
způsobilostí v oboru kardiologie) nebo jednotka intenzivní péče v rámci akreditovaného
zařízení pro obor specializačního vzdělávání kardiologie (na pracovišti musí být školitel s
nejvyšším vzděláním v oboru kardiologie nebo se specializovanou způsobilostí v oboru
kardiologie).
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
kardiologie, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
kardiochirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.
...v jakémkoliv vzdělávacím programu.
...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské
ozáření, tzn., nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších
předpisů.
...v uvedeném vzdělávacím programu.

16
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1

Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1

Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1

Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem

20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc

Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní

medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou
problematiku.

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

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem
/transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.

18
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8.1.2

Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

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

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a
komunikace
Personální zabezpečení
• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým

vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.

8.1.3

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

Předmět

Minimální
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

20
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8.1.4

Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Minimální
počet hodin

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací

v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie a
zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů.

21
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8.1.5

Program kurzu Novinky z vnitřního lékařství

Předmět

Minimální
počet hodin

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

6

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

3

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

4

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

2

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

3

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

3

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu nejběžnějších nefrologických chorob.

2

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

2

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu diabetu (pro internisty).

2

Aktuality v přístupu k revmatologickým chorobám (pro internisty).

2

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

2

Aktuality v neurologii, zejména přístup k cévním mozkovým příhodám.

2

Novinky v racionalizaci preskripce a nežádoucích účincích léků.

1

Pracovní lékařství a toxikologie: aktuální přehled pro internisty.

1

Celkem

35

Personální a technické zabezpečení kurzu Novinky z vnitřního lékařství

Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, nebo specializovanou

způsobilostí ve vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.

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

22
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8.1.6

Program předatestačního kurzu Kardiologie

Předmět

Minimální
počet hodin

Ateroskleróza. Primární a sekundární prevence aterosklerózy.

1

Diagnostika a léčba primární hypertenze.

1

Sekundární hypertenze.

1

Diabetes mellitus a srdeční onemocnění.

1

Dyslipidémie, diagnostika a léčba.

1

Praktické využití nukleární kardiologie.

1

Praktické využití CT a NMR v kardiologii.

1

Evidence based medicine. Studie v kardiologii a jejich hodnocení.

1

Chronická ischemická srdeční choroba.

1

Diagnostická srdeční katetrizace a hemodynamika.

1

Akutní koronární syndromy.

2

Kardiomyopatie a myokarditidy. Perikarditidy.

2

Akutní srdeční selhání.

2

Chronické srdeční selhání.

2

Transplantace srdce (včetně mechanické podpory oběhu).

2

Získané chlopenní vady.

2

Vrozené srdeční vady.

1

Infekční endokarditida.

1

Srdeční a cévní onemocnění v těhotenství. Péče o kardiaky před nekardiálními
operacemi.

2

Diagnostika a léčba plicní embolie. Plicní hypertenze.

2

Diagnostika a léčba onemocnění periferních žil. Prevence žilní trombózy a plicní
embolie. Onemocnění periferních tepen.

2

Choroby aorty.

1

Farmakoterapie a lékové interakce v kardiologii.

1

Náhlá smrt a její prevence.

1

Bradyarytmie a jejich léčba.

1

Supraventrikulární arytmie a jejich léčba.

2

Komorové arytmie, diagnostika a léčba.

2

Nefarmakologická léčba arytmií.

1

Celkem

39

23
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Personální a technické zabezpečení předatestačního kurzu Kardiologie
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru kardiologie a/nebo specializovanou způsobilostí

ve vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
Technické zabezpečení
• Učebna/posluchárna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

24
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Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program
oboru
KLINICKÁ BIOCHEMIE
1
2

3

4
5
6
7
8

Cíl specializačního vzdělávání..........................................................................................771
Minimální požadavky na specializační vzdělávání.........................................................782
2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen ....................................................................2
78
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců.................................4
80
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu ....................................................................6
82
Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam
požadovaných výkonů.......................................................................................................837
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
83
absolvovaných na konci výcviku v rámci základního interního kmene ....................7
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
88
absolvovaných na konci výcviku v rámci základního pediatrického kmene ...........12
3.3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
90
absolvovaných na konci specializovaného výcviku.................................................14
Všeobecné požadavky...................................................................................................... 92
16
Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 92
16
Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal
způsobilost........................................................................................................................ 93
17
Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 94
18
94
7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................18
96
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................20
Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální a technické vybavení pro
jejich realizaci .................................................................................................................. 97
21
97
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................21

1 Cíl specializačního vzdělávání
Cílem specializačního vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace v oboru klinická
biochemie na základě osvojení si teoretických znalostí biochemických a fyziologických dějů
ve zdraví i nemoci a praktických dovedností pro účinnou organizaci provozu oddělení
klinické biochemie nebo srovnatelného pracoviště, pro optimální výběr zdravotnických
prostředků, volbu a hodnocení diagnostických postupů, algoritmů vyhodnocování dat a
formulování medicínsky relevantních informací. Dalším cílem je získání plné kvalifikace pro
práci ve specializovaných ambulancích klinické biochemie včetně osvojení si pracovního
stylu systematické a trvalé vstřícné spolupráce s lékaři všech pracovišť a aktivní uplatňování
biochemických vyšetření při diagnostice, monitorování, léčbě a stanovení prognózy
1
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onemocnění a osvojení metod a prostředků systematického sledování relevantních informací v
oboru a v jeho hraničních oblastech a jejich účinné využívání u poskytovatele zdravotních
služeb, pro kterého pracuje. Absolvent je způsobilý pro samostatnou práci v ambulantní a
lůžkové zdravotní péči v rozsahu specializačního vzdělávání.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru klinická biochemie
je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého
prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném
magisterském studijním programu všeobecné lékařství na lékařské fakultě.
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě se požadavky na úroveň
a kvalitu nemění a celková délka se úměrně prodlužuje přepočtem kráceného úvazku
na stanovenou týdenní pracovní dobu.
Stáže v základním interním nebo pediatrickém kmeni mohou být absolvovány
v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru klinická biochemie
je zařazení do oboru, absolvování základního interního nebo pediatrického kmene
(24 měsíců), specializovaného výcviku (36 měsíců) po základním interním kmeni nebo
specializovaného výcviku (42 měsíců) po základním pediatrickém kmeni a úspěšné složení
atestační zkoušky. Celková doba specializačního vzdělávání je minimálně 5 let, z toho
2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen
2.1.1

Základní interní kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) všeobecná povinná praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

anesteziologie a intenzivní medicína
– poskytovatel zdravotních služeb
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační

2

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

2

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

2

1), 2)

2
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b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení

Počet měsíců

vnitřní lékařství
– poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění s akreditací I. nebo II. typu

12

klinická biochemie 1), 6), 7) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo
II. typu.

6

1), 4), 5)

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb,
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona
č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
nebo
2.1.2

Základní pediatrický kmen – v délce minimálně 24 měsíců

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

3
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Část I.
a) všeobecná povinná praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

dětské lékařství 1), 8), 9) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací I. nebo II. typu

z toho

20

poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní
péči na dětském oddělení s akreditací II. typu 1), 9)

3

poskytovatel zdravotních služeb poskytující intenzivní péči o děti
(intenzivní péče 1. stupně – nižší intenzivní péče a intenzivní péče
2. stupně – vyšší intenzivní péče) 10)

2

anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2)

1

dětské lékařství 1), 9) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči na dětském oddělení s akreditací II. typu – novorozenecká lůžka

3

Je to období, během kterého lékař pracuje na akreditovaném zařízení poskytovatele
zdravotních služeb poskytujícího lůžkovou péči v oboru dětské lékařství, poskytuje zdravotní
péči v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně
a podílí se na lůžkové péči o všechny věkové skupiny dětí a dospívajících i na práci na
všeobecné dětské ambulanci.
Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel
zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba,
která nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle
ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.
Všeobecná povinná praxe probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných
fyzických nebo právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb.,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců
Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků
stanovených pro výcvik v rámci základního interního nebo pediatrického kmene (včetně
úspěšného absolvování povinného kurzu Novinky z vnitřního lékařství po základním interním
kmeni nebo povinného kurzu Základy dětského lékařství po základním pediatrickém kmeni).
Specializovaný výcvik probíhá v akreditovaných zařízeních pro specializační vzdělávání
v oboru klinická biochemie a dalších oborech.

4
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Část II.

b) povinná praxe – pro lékaře s ukončeným základním interním kmenem
Akreditované zařízení

Počet měsíců

klinická biochemie 1), 6), 7) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo
II. typu
z toho

klinická biochemie 7) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací
II. typu, provádějící specializované a vysoce specializované výkony
z toho

praxe na pracovišti biologických metod

22
5
2

nebo
c) povinná praxe – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým kmenem
Akreditované zařízení

Počet měsíců

chirurgie
– poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní
péči ve všeobecné chirurgii

2

vnitřní lékařství 1), 4), 5) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění s akreditací I. nebo II. typu

4

klinická biochemie 1), 6), 7) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo
II. typu

28

1), 3)

z toho

klinická biochemie 7) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací
II. typu, provádějící specializované a vysoce specializované výkony
z toho

praxe na pracovišti molekulárně-biologických metod

5
2

Požadovaná povinná praxe na interním a chirurgickém oddělení musí být absolvována
na začátku vlastního specializovaného výcviku.
d) povinná doplňková praxe – pro lékaře s ukončeným základním interním
kmenem
Akreditované zařízení

Počet měsíců

vnitřní lékařství
– jednotka intenzivní metabolické péče (poskytovatel
zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči) a/nebo anesteziologie a
intenzivní medicína 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění

6

vnitřní lékařství 1), 4), 5) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou a
ambulantní zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění

6

hematologie a transfuzní lékařství 1), 11), 12)

1

1), 4) 5)

z toho

transfuzní lékařství 11)

2 týdny

hematologie

2 týdny

12)

alergologie a klinická imunologie
– poskytovatel zdravotních služeb s
akreditací II. typu – imunologická laboratoř

2 týdny

lékařská mikrobiologie 1), 14) – mikrobiologická laboratoř

2 týdny

1), 13)

5

82

VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Klinická biochemie     l     ČÁSTKA 12

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

MZ ČR

nebo
e) povinná doplňková praxe – pro lékaře s ukončeným základním pediatrickým
kmenem
Akreditované zařízení

Počet měsíců

vnitřní lékařství 1), 4) 5) – jednotka intenzivní metabolické péče (poskytovatel
zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči) a/nebo anesteziologie a
intenzivní medicína 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění

6

hematologie a transfuzní lékařství 1), 11), 12)

1

z toho

transfuzní lékařství

11)

2 týdny

hematologie 12)

alergologie a klinická imunologie 1), 13) – poskytovatel zdravotních služeb s
akreditací II. typu – imunologická laboratoř

2 týdny

lékařská mikrobiologie 1), 14) – mikrobiologická laboratoř

2 týdny

f) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení
klinická farmakologie

Počet měsíců
1

15)

toxikologická laboratoř 16)
klinická onkologie
infekční lékařství

1), 17)

1

nebo radiační onkologie

1

1) 18)

1), 19)

1

lékařská genetika 1), 20)

1

dětské lékařství
typu

2

1) 8) 9)

– poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II.

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu
Část III.
účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře

Počet dní

kurz Lékařská první pomoc 21)

3

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
kurz Novinky z vnitřního lékařství 22)
kurz Základy dětského lékařství

21)

1
5
5

22)

specializační kurz Klinické biochemie

2

21)

22)

20
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g) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře

Počet týdnů

další odborné akce pořádané a garantované Českou společností klinické
biochemie ČLS JEP nebo Institutem postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen
„ČLK“) nebo Komorou vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví
(KVVOPZ) nebo lékařskými fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými
zařízeními atd.

v rozsahu min.
40 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonů
O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního
interního kmene
Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele
• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před

Teoretické znalosti

•

•
•
•

anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie;
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných
komplikací; zásady pooperační analgesie).
Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních
funkcí.
Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení

7
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zdravotnické dokumentace.
• Provádění základní a rozšířené neodkladné resuscitace.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví

Praktické dovednosti

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy
základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru;
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do
stabilizované polohy na boku.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví

či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy

Kompetence po
absolvování praxe

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

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

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.
• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické
•
•

Praktické znalosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dokumentace.
Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým
výkonům.
Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence
při běžných operacích.
Předoperační příprava nemocných.
Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých
tkání, včetně imobilizace.
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
Předoperační a pooperační rehabilitace.
Technika podání krevní transfuze a krevních derivátů, prevence a léčení
potransfuzních komplikací.
Prevence a základní ošetření dekubitů.

8
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• Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních

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

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

Praktické dovednosti

•
•
•
•

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně
podávání infúzních roztoků.
Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
Péče o stomie.

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

Kompetence po
absolvování praxe

•
•
•
•
•
•
•

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně
podávání infúzních roztoků.
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
Podávání krevní transfuze a krevních derivátů.
Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální
anestezie a šití).
Asistence při chirurgických operačních výkonech.
Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního
poranění.
Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
Vedení zdravotnické dokumentace.

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

• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.
• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické

dokumentace.

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

Praktické znalosti

•
•
•
•
•

Praktické dovednosti

léčba a prevence.
Základní vyšetřovací metody.
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
Technika podání krevní transfuze a krevních derivátů, prevence a léčení
potransfuzních komplikací.
Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

• Provedení komplexního interního vyšetření.

9
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• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně

podávání infúzních roztoků.

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

materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

Kompetence po
absolvování praxe

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

podávání infúzních roztoků.

• Zavedení nasogastrické sondy, odběr biologického materiálu.
• Podávání krevní transfuze a krevních derivátů.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání
(povinná praxe v oboru kmene)
Vnitřní lékařství – 12 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod
odborným dohledem školitele
• Průběžné rozšiřování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice,

léčbě a prevenci vnitřních nemocí s důrazem na:
- diferenciální diagnostiku a léčbu běžných infekcí, včetně
zásad antibiotické politiky,
- specifika onemocnění vyššího věku,
- nejčastější choroby jednotlivých orgánů,
- poruchy vnitřního prostředí,
- polymorbidity a polymedikace,
- integrační a koordinační funkce vnitřního lékařství.

Teoretické znalosti

• Rozpoznávání a postupy u nejčastěji se vyskytujících vnitřních chorob,

Praktické znalosti

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

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

Praktické dovednosti

•
•
•
•
•
•
•

transfuzí krve a krevních derivátů.
Zavedení periferního žilního katetru (10x), péče o centrální žilní katetr,
měření CŽT.
Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru.
Výplach žaludku.
Odsávání sekretu z dýchacích cest.
Defibrilace.
Kardiopulmonální resuscitace.
Punkce hrudníku.
Punkce ascitu.
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Klinická biochemie – 6 měsíců praxe na zařízení s akreditací I. nebo II. typu pod
odborným dohledem školitele
Teoretické znalosti

• Základní znalosti chemie, biochemie, medicíny a statistiky.

Praktické znalosti

•
•
•
•
•
•

Klinické hodnocení laboratorních dat a postupů.
Indikace klinicko-biochemických vyšetření.
Principy řízení podmínek preanalytické fáze.
Znalosti potřebné pro poskytování konsiliárních služeb.
Znalosti potřebné pro samostatnou ambulantní práci.
Management laboratoře a zajišťování kvality.

Praktické dovednosti

•
•
•
•

Analytické principy a techniky.
Hodnocení analytických postupů.
Verifikace laboratorních výsledků.
Indikace a interpretace laboratorních biochemických výsledků.

• Předkládání návrhu na diagnostický postup, indikaci a interpretaci

Kompetence po
absolvování praxe

laboratorních výsledků.
• Verifikovat laboratorní výsledky.
• Práce v interní nebo metabolické ambulanci.
• Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a
v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x týdně.

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním
vedením po ukončení základního interního kmene
Provedení vyšetření a příjem pacientů, vedení zdravotnické dokumentace.
Předkládání návrhu na další diagnostický a léčebný postup.
Propouštění pacientů.
Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek
minimálně 1x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny
ve vzdělávacím programu a logbooku.
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
•
•
•
•

Praktické dovednosti musí být rozvíjeny na specializovaných akreditovaných
zařízeních pod vedením školitelů, kteří stvrzují průběh praktického výcviku, včetně
závěrečného zhodnocení do logbooku.
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3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního
pediatrického kmene
Teoretické znalosti




U nozologické jednotky:
definice, etiopatogeneze, klinický obraz a průběh onemocnění, vyšetřovací
postupy, diferenciální diagnóza, léčba, prognóza;
U dovedností:
znalost postupů a vyšetřovacích metod a pomůcek.

Požadované minimální teoretické znalosti po absolvování povinného pediatrického
kmene




















































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

Praktické dovednosti
Výkony

Počet

Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr a odběr krve

30

Zavedení infúze

20

Plánování a rozpis infúzní léčby

20

Transfuze krve

3

Cévkování

10

Odběr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření

10

Zavedení žaludeční sondy:

10

z toho

u kojence

5

dítěte staršího než 1 rok

5

Lumbální punkce

5

Výplach žaludku

5

Postupy při neodkladné resuscitaci – praktický nácvik, záznam o absolvování

10

Otoskopie

10

Vyšetření per rectum

5

Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a
neděli a ve svátek minimálně 1x týdně

50

Ošetření a vyšetření novorozence

20

Popis RTG plic a srdce u nemocného dítěte

20

Aspirace kostní dřeně – znalost postupu a potřebných pomůcek
Vedení zdravotnické dokumentace v primární péči i jiných zdravotnických zařízeních

Výkony je požadováno provést pod odborným dohledem školitele.
Ovládání uvedených dovedností a počet účastí na poskytování zdravotní péče v době
od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek jsou zaznamenávány
v logbooku.
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Školitel lékaře v přípravě pro absolvování základního pediatrického kmene bude
pravidelně kontrolovat logbook včetně možné kontroly uváděných dovedností a postupů
(např. při neodkladné resuscitaci).
Kompetence z dětského lékařství po absolvování kmene

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

3.3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností absolvovaných na konci specializovaného výcviku
Předpokladem k získání specializace je dokonalé zvládnutí teoretických znalostí
a praktických dovedností týkajících se laboratorní medicíny, obecné klinické biochemie
a specifických postupů klinické biochemie s ohledem na mezinárodní dohody
a s přihlédnutím k zavedené domácí praxi.
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Teoretické znalosti
Znalosti laboratorní medicíny a obecné znalosti klinické biochemie zahrnují:













Základní znalosti chemie, biochemie, medicíny, statistiky.
Klinické hodnocení laboratorních dat a postupů.
Indikace klinicko-biochemických vyšetření.
Principy řízení podmínek preanalytické fáze.
Analytické principy a techniky.
Hodnocení analytických postupů.
Základní orientace v metodách hematologie a imunohematologie.
Teoretické a klinické znalosti nutné pro konzultační činnosti.
Znalosti potřebné pro poskytování konsiliárních služeb.
Znalosti potřebné pro samostatnou ambulantní práci.
Principy využívané ve výzkumu a vývoji.
Management laboratoře a zajišťování kvality.

Dále se vyžadují podrobné znalosti specifické pro klinickou biochemii, a to zejména
v těchto oblastech:
























Sacharidy.
Lipidy a lipoproteidy.
Proteiny a aminokyseliny.
Nukleové kyseliny a puriny.
Porfyriny a žlučová barviva.
Biogenní aminy.
Voda a elektrolyty.
Kyseliny, báze, krevní plyny.
Krevní buňky a destičky.
Srážení krve a fibrinolýza.
Imunitní systém.
Enzymy.
Mozkomíšní mok.
Zažívací trakt.
Exokrinní funkce pankreatu.
Játra a žlučové cesty.
Ledviny a močové cesty.
Srdce a oběhový systém.
Kosterní a pohybový systém.
Endokrinní systém.
Těhotenství, perinatální diagnostika.
Monitorování léčiv.
Otravy.
15
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Vyšetřování metodami molekulární biologie.

Praktické dovednosti

Praktické dovednosti jsou definovány v logbooku v části specializačního vzdělávání
v klinické biochemii a týkají se základních, specializovaných a vysoce specializovaných
postupů. Aktivní zvládnutí předepsaného počtu všech úkonů je podmínkou k získání
specializačního diplomu.

4 Všeobecné požadavky
Absolvent specializačního vzdělávání:








dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí,
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků,
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
je povinen nabýt během specializačního vzdělávání znalosti o historii
a současném postavení oboru ve srovnání s jinými hlavními obory v České
republice, systému a organizaci zdravotní péče a právních předpisů, posudkovém
lékařství a osvědčit schopnosti k řízení provozu specializovaného pracoviště,
vede po celou dobu vzdělávacího programu záznam o provedených výkonech, do
něhož zaznamenává každé vyšetření v předepsaném rozsahu.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání
Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném
zařízení.
a) Průběžné hodnocení školitelem
záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti
v šestiměsíčních intervalech, záznamy o provedených činnostech, výkonech
v logbooku. Celkové zhodnocení na konci základního interního nebo
pediatrického kmene s jeho záznamem v logbooku.


b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního nebo
pediatrického kmene vzdělávacího programu
absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene
potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na
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akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném
vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců,
předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
absolvování povinného kurzu Novinky z vnitřního lékařství po základním
interním kmeni (pouze v případě absolvování základního interního kmene)
nebo kurzu Základy dětského lékařství po základním pediatrickém kmeni
včetně úspěšného absolvování rozboru kazuistiky z vlastního
akreditovaného zařízení (pouze v případě absolvování základního
pediatrického kmene).
c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz
Část III.).
d) Vlastní atestační zkouška
část teoretická – 3 odborné otázky, 1 otázku může nahradit obhajoba
nepovinné písemné práce,
část praktická – rozbor kazuistiky pacienta, rozbor obecného klinickobiochemického problému.














6 Charakteristika činností, pro které absolvent
specializačního vzdělávání získal způsobilost
Absolvent vzdělávacího programu v oboru klinická biochemie:
 podle pracovního profilu a specifických požadavků poskytovatele zdravotnických
služeb systematicky inovuje, rozšiřuje a zdokonaluje provádění biochemických
vyšetření, přispívá k jejich správnému používání a umí je – včetně vyšetření
speciálních a funkčních testů – přínosně interpretovat ve vztahu k aktuálnímu
klinickému stavu nemocného a výsledkům jiných vyšetření, zajišťuje konzultační,
interpretační a specializované konziliární služby,
 u poskytovatele zdravotnických služeb a na oddělení klinické biochemie nebo
srovnatelném pracovišti rozvíjí a zdokonaluje systém preanalytických opatření a
postupů, zajišťuje lékařskou výstupní kontrolu analytického provozu a ověřuje
včasnou dostupnost a využívání výsledků vyšetření, zvláště v oblasti speciální a
intenzivní péče,
 podílí se na vzdělávání pracovníků laboratoře u poskytovatele zdravotnických
služeb a na jejich výchově k účinné spolupráci s laboratořemi komplementu,
 pracuje samostatně v ambulanci klinické biochemie, kde zajišťuje dispenzarizaci
a léčbu nemocných s metabolickými poruchami a nemocemi,
 je kompetentní vykonávat samostatně klinickou práci u poskytovatele zdravotních
služeb poskytujícího lůžkovou a ambulantní zdravotní péči,
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po splnění příslušné praxe je plně kvalifikován samostatně organizovat provoz
a vést oddělení klinické biochemie nebo srovnatelné pracoviště v souladu
s koncepcí oboru klinická biochemie.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení
Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.).
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve
svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. Vzhledem k rozdílnému rozsahu a obsahu přípravy se
rozlišují následující typy zařízení, na kterých praxe probíhá dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona
č. 95/2004 Sb.
Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.
7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)
7.1.1

Akreditované zařízení I. typu
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru klinická biochemie a min. 5

•
•
•

Personální
požadavky

•
•

Materiální
a technické

let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru klinická
biochemie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Seznam dalších odborníků:
- jiný odborný pracovník ve zdravotnictví – klinický bioanalytik pro
klinickou biochemii, který má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně
10 let výkonu povolání v oboru specializace, z toho alespoň 5 let praxe
v oboru od získání specializované způsobilosti a s minimálním
úvazkem 0,5.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit
plán plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud zařízení
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Akreditované zařízení poskytuje služby nejméně ve 4 základních oborech,

a to:
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7.1.2

- dětské lékařství,
- vnitřní lékařství,
- chirurgie,
- gynekologie a porodnictví,
- anesteziologie a intenzivní medicína.
• Akreditované zařízení musí mít nepřetržitý provoz:
- laboratoře klinické biochemie a laboratoře klinické hematologie.
• Laboratoře poskytují služby minimálně pro tyto obory:
- endokrinologie a diabetologie,
- nefrologie,
- gastroenterologie.
• Akreditované zařízení má materiální a technické vybavení odpovídající popisu
prováděných výkonů dle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb.
Akreditované zařízení II. typu
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru klinická biochemie a min. 5

•
•
•

Personální
požadavky

•
•

Materiální
a technické
vybavení

let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru klinická
biochemie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Seznam dalších odborníků:
- jiný odborný pracovník ve zdravotnictví – klinický bioanalytik pro
klinickou biochemii, který má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně
10 let výkonu povolání v oboru specializace, z toho alespoň 5 let praxe
v oboru od získání specializované způsobilosti a s minimálním
úvazkem 0,5.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit
plán plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud zařízení
zajišťuje více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Akreditované zařízení má materiální a technické vybavení odpovídající popisu

prováděných výkonů dle Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
podle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb.

• Akreditované zařízení provádí specializované a vysoce specializované

Spektrum
požadavků,
výkonů,
činností

výkony, především:
- molekulárně biologické metody,
- stanovení stopových prvků (AAS),
- hmotnostní spektrometrii,
- průtokovou cytometrii,
- chromatografické metody, zejména plynovou a kapalinovou
chromatografii speciálních analytů,
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- pokročilé migrační metody (imunofixace, kapilární elektroforéza,
izoelektrická fokusace, izotachoforéza),
- komplexní cytochemické vyšetření mozkomíšního moku včetně
průkazu oligoklonální syntézy imunoglobulinů,
- imunochemické metody k průkazu antigenů a protilátek
(imunoblotting),
- toxikologické metody,
- monitorování lékových koncentrací včetně farmakokinetického
zhodnocení,
- interpretace výsledků laboratorních vyšetření u pacientů se závažnými
poruchami vnitřního prostředí a jinými závažnými chorobami a stavy
soustředěnými na akreditovaných zařízeních II. typu.

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
klinická biochemie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
klinická biochemie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat obsah poskytované péče v rámci ošetřovacího
dne „OD“ stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a to pro
kapitolu 5. „OD 00003, OD 00012“ a pro kapitolu „7.1.1. OD resuscitační péče 00061“ a pro
kapitolu „7.1.3. OD intenzivní péče nižšího stupně 00068“ a dále musí splňovat minimální
personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
hematologie a transfuzní lékařství, a to v části „akreditované zařízení transfuzního lékařství I.
nebo II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
hematologie a transfuzní lékařství, a to v části „akreditované hematologické zařízení I. nebo II.
typu“.
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Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
alergologie a klinická imunologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
lékařská mikrobiologie, a to v části „akreditovaná zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
nástavbového oboru klinická farmakologie, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
např. specializačního oboru soudní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
klinická onkologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
radiační onkologie, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
infekční lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
lékařská genetika, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
… v jakémkoliv vzdělávacím programu.
…v uvedeném vzdělávacím programu.

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit
8.1.1

Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

21
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Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1

Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem

20

Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní

medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou
problematiku.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec)

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.

22

ČÁSTKA 12     l     VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Klinická biochemie 99

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

MZ ČR

8.1.2

Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

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

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16

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

23
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• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým

vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.
8.1.3

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

Předmět

Minimální
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

24
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8.1.4

Program kurzu Novinky z vnitřního lékařství

Předmět

Minimální
počet hodin

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

6

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

3

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

4

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

2

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

3

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

3

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu nejběžnějších nefrologických chorob.

2

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

2

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu diabetu (pro internisty).

2

Aktuality v přístupu k revmatologickým chorobám (pro internisty).

2

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

2

Aktuality v neurologii, zejména přístup k cévním mozkovým příhodám.

2

Novinky v racionalizaci preskripce a nežádoucích účincích léků.

1

Pracovní lékařství a toxikologie: aktuální přehled pro internisty.

1

Celkem

35

Personální a technické zabezpečení kurzu Novinky z vnitřního lékařství
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, nebo specializovanou

způsobilostí ve vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
Technické zabezpečení
• Učebna/posluchárna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.

25
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8.1.5

Program kurzu Základy dětského lékařství
Minimální
počet hodin

Předmět
Nemocniční pediatrie.

10

Sociální pediatrie a korespondující obory.

4

Praktické lékařství pro děti a dorost.

2

Dorostové lékařství.

4

Intenzivní péče v dětském lékařství.

6

Neonatologie.

6

Ověření znalostí prezentací kazuistiky z mateřského pracoviště (formát Power
Point).
Celkem

32

Personální a technické zabezpečení kurzu Základy dětského lékařství
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství nebo zvláštní odbornou

způsobilostí v dalších pediatrických specializacích a intenzivní medicíně.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

8.1.6

Program specializačního kurzu Klinická biochemie

Předmět

Minimální
počet dní

Acidobazická rovnováha.

1

Aminokyseliny, peptidy, proteiny, biogenní aminy.

1

Analytická instrumentace a hodnocení přístrojů.

1

Analýzy nukleových kyselin. Aplikace vybraných metod.

1

Elektrochemie. Enzymové analýzy, měření počtu částic, průtoková cytometrie.

1

Enzymy. Gravidita. Hormony a cytokiny.

1

Indikace interpretace základních hematologických a koagulačních vyšetření.

1

Játra a žlučové cesty. Klasické analytické techniky.

1

Klinické hodnocení laboratorních dat, obecné znalosti nutné pro konzultační
činnosti. Léky, TDM, toxikologie.

1

Likvor a CNS, pohybový aparát (svaly, skelet).

1

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. Metabolismus sacharidů.

1

Molekulová biologie. Myokard.

1

Novinky v analytických postupech. Novinky v diagnostických postupech.

1
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Nukleové kyseliny, puriny, porfyriny, žlučová barviva. Optické metody.

1

Poruchy vodního a solného hospodářství. Preanalytická fáze.

2

Proteinová analýza a imunochemie. Řízení jakosti v klinických laboratořích.

2

Separační techniky. Trávicí trakt, pankreas.

1

Urogenitální trakt. Zátěžové stavy organismu.

1

Celkem

20

Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru klinická biochemie a praxí nejméně 5 let

v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované problematice.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

27
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Vzdělávací program
oboru
OFTALMOLOGIE
1
2

3

4
5
6
7
8
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1
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106
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců.................................3
107
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................4
Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam
107
požadovaných výkonů.......................................................................................................
4
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
108
absolvovaných na konci výcviku v rámci základního oftalmologického kmene.......5
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
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absolvovaných na konci specializovaného výcviku...................................................9
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Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal
způsobilost........................................................................................................................116
13
116
Charakteristika akreditovaných zařízení...................................................................... 13
117
7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................14
119
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................16
Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální a technické vybavení pro
jejich realizaci ..................................................................................................................120
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1 Cíl specializačního vzdělávání
Cílem specializačního vzdělávání v oboru oftalmologie je získání specializované
způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti
prevence, diagnostiky a terapie umožňujících samostatnou činnost specialisty v ambulantní
péči a pod metodickým vedením přednosty v lůžkové péči.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru oftalmologie je získání
odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního
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studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném
magisterském studijním programu všeobecné lékařství.
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
pořadí.

Stáže v základním oftalmologickém kmeni mohou být absolvovány v libovolném

Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru oftalmologie je zařazení
do oboru, absolvování základního oftalmologického kmene (24 měsíců), specializovaného
výcviku (36 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba specializačního
vzdělávání je minimálně 5 let, z toho
2.1

Základní oftalmologický kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) všeobecná povinná praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

anesteziologie a intenzivní medicína
– poskytovatel zdravotních služeb
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační

2

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

2

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

2

1), 2)

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení
oftalmologie
nebo III. typu

1), 5), 6), 7)

– poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II.

Počet měsíců
18

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb,
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být
2
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akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona
č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
2.2

Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků
stanovených pro výcvik v rámci základního oftalmologického kmene. Specializovaný výcvik
probíhá v akreditovaných zařízeních pro specializační vzdělávání v oboru oftalmologie a
dalších oborech.
Část II.
c) povinná praxe
Akreditované zařízení
oftalmologie

Počet měsíců
36

1), 5), 6), 7)

ambulantní zařízení
– poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací I., II. nebo III. typu

20

ambulantní nebo lůžkové zařízení 6), 7) – poskytovatel zdravotních
služeb s akreditací II. nebo III. typu

12

5) , 6), 7)

lůžkové zařízení6), 7) – poskytovatel zdravotních služeb
s akreditací II. nebo III. typu

6

specializační stáž u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I.,
II. nebo III. typu zajišťující vitreoretinální chirurgii 8)

3

specializační stáž u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I.,
II. nebo III. typu zajišťující refrakční chirurgii 9)

1

z toho
z toho

specializační předatestační stáž zakončená písemným testem
a zadáním tématu atestační práce*

1 týden

*Zadání atestační práce musí být konzultováno minimálně 6 měsíců před termínem jejího
odevzdání.
d) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení
maxilofaciální chirurgie

10)

Počet měsíců
nebo orální a maxilofaciální chirurgie

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
dermatovenerologie 1), 13)

1), 12)

11)

2
2
2
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radiologie a zobrazovací metody 1), 14)

2

vnitřní lékařství

2

1), 4)

– se zaměřením na endokrinologii

plastická chirurgie 1), 15)

2.3

2

Teoretická část vzdělávacího programu

Část III.
e) účast na vzdělávacích akcích – povinná
Kurzy, semináře

Počet dní

kurz Lékařská první pomoc 16)
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3
2

16)

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

16)

předatestační test v Oftalmologii 17)

1
1

Výroční oftalmologický sjezd České oftalmologické společnosti JEP v každém roce přípravy, event.
dvě odborné akce v sekci doporučená účast
f) účast na vzdělávacích akcích – doporučená
Kurzy, semináře

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 Českou lékařskou společností
Jana Evangelisty Purkyně (dále jen „ČLS JEP“) nebo lékařskými fakultami (dále
jen „LF“) nebo akreditovanými zařízeními, atd.

v rozsahu min.
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

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

4
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3.1

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele
• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před

Teoretické znalosti

•

•
•
•

anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie;
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných
komplikací; zásady pooperační analgesie).
Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních
funkcí.
Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení
zdravotnické dokumentace.

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

či selhání základních životních funkcí.

Praktické dovednosti

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy

základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru;
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do
stabilizované polohy na boku.
• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví

či selhání základních životních funkcí.

• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy

Kompetence po
absolvování praxe

základních životních funkcí.

• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu,

zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení
do stabilizované polohy na boku.
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

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

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

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.

5
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• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické

dokumentace.

• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým

výkonům.

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

při běžných operacích.
Předoperační příprava nemocných.
Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých
tkání, včetně imobilizace.
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
Předoperační a pooperační rehabilitace.
Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení
potransfúzních komplikací.
Prevence a základní ošetření dekubitů.
Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních
a hrudních.
Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

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

Praktické dovednosti

•
•
•
•

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně
podávání infúzních roztoků.
Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
Péče o stomie.

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

Kompetence po
absolvování praxe

•
•
•
•
•
•
•

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně
podávání infúzních roztoků.
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální
anestezie a šití).
Asistence při chirurgických operačních výkonech.
Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního
poranění.
Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
Vedení zdravotnické dokumentace.

6
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Vnitřní lékařství – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod
odborným dohledem školitele
Teoretické znalosti

• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.
• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické

dokumentace.

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

léčba a prevence.

Praktické znalosti

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

potransfúzních komplikací.

• Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
• Akutní stavy ve vnitřním lékařství.
• Provedení komplexního interního vyšetření.
• Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně

Praktické dovednosti

Kompetence po
absolvování praxe

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického
materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

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

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 18 měsíců specializační přípravy v rámci
základního oftalmologického kmene
Oftalmologie – 18 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. nebo III. typu
pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

•
•
•
•
•

Základní znalost odebírání anamnézy a vedení dokumentace.
Korekce refrakčních vad.
Základní znalost urgentních stavů v oftalmologii.
Základní znalost onemocnění předního a zadního segmentu oka.
Základy farmakoterapie v oftalmologii.
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• Šití běžných ran na víčkách.
• Odstranění cizího tělíska z povrchu oka.
• Základní vyšetřovací techniky v oboru:
-

Praktické znalosti a
dovednosti

-

štěrbinová lampa,
oftalmoskopie přímá a nepřímá,
měření nitroočního tlaku,
vyšetřování refrakce,
určování zrakové ostrosti,
perimetrie,
gonioskopie,
biometrie,
vyšetřovací metody sítnice OCT, FAG,
ultrazvuk v oftalmologii.

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

•

Provádění komplexního vyšetření nemocného, včetně administrativy ambulantní i hospitalizační.
Propouštění nemocného z ambulantního i nemocničního léčení, včetně nezbytné administrativy.
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., včetně infúzní terapie.
Indikace a aplikace krevní transfúze, včetně krevních derivátů.
Asistence u všech operací, s možností samostatně provádět pod odborným vedením jejich část,
či celé výkony dle rozhodnutí školitele.
Provádění převazů operačních ran a rozhodování o jejich dalším léčení.
Provádění ambulantních výkonů v rozsahu určeném školitelem.
Zajišťování diagnosticko-terapeutického procesu na jednotlivých odděleních zařízení.
Provedení neodkladné resuscitace.
Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek
minimálně 1x týdně.
Provádění dalších činností a výkonů dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb.,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších
předpisů, označenými indexem 2 (náročnost výkonu odpovídá kvalifikaci lékaře s odbornou
způsobilostí k výkonu povolání a s praxí nad 24 měsíců – symbol L2).
Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny
ve vzdělávacím programu a logbooku.

Praktické dovednosti musí být rozvíjeny na specializovaných akreditovaných
zařízeních pod vedením školitelů, kteří stvrzují průběh praktického výcviku, včetně
závěrečného zhodnocení do logbooku.
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3.2

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

Teoretické znalosti
Z vlastního oboru



























Anatomie a fyziologie zrakového orgánu a adnex.
Základní znalosti z optiky a brýlové optiky, zvláště podrobné znalosti
o refrakčních vadách, jejich stanovení, zásady předpisu korekce. Požadují
se znalosti všech druhů korekce refrakce včetně kontaktních, nitroočních čoček
a chirurgických a laserových zákroků.
Teoretické osvojení škály optických pomůcek pro nevidomé a slabozraké.
Poruchy motility, binokulárního vidění, strabismus, základní znalosti z ortoptiky
a pleoptiky.
Problematika očních onemocnění dětského věku.
Choroby očnice, onemocnění víček, slzného ústrojí, spojivky, rohovky, skléry,
čočky, uvey.
Glaukom, patologie pupily, změny sklivce, onemocnění sítnice, zrakového nervu,
léze zrakové dráhy.
Znalosti oční symptomatologie u systémových onemocnění, při chorobách
vnitřních, infekčních, nervových, kožních, duševních, krčních, nosních, ušních,
při chorobách dětského věku, ve stáří a při graviditě.
Oční úrazy, jejich vznik, prevence.
Urgentní stavy v oftalmologii.
Z terapie očních onemocnění se vyžaduje podrobná znalost konzervativní lokální
i celkové léčby všech chorobných stavů oka, farmakodynamika očních léků,
nežádoucí účinky, způsoby aplikace léků.
Teoretická znalost nejfrekventovanějších operací extrabulbárních
i intrabulbárních, jejich indikace, peroperační a postoperační komplikace,
pooperační péče. Znalosti o místní a celkové anestezii v oční chirurgii.
Fyzikální znalosti laserové technologie, indikace k laserovým výkonům.
Teoretické znalosti specializovaných vyšetřovacích metod (fluorescenční
a indocyaninová angiografie, ultrazvukové vyšetření, elektrofyziologické
vyšetřovací metody, kontrastová citlivost).
Dispenzarizace očních chorob.
Znalost posuzování laboratorních výsledků, schopnost alespoň orientačního
posouzení RTG snímků včetně počítačových tomogramů a nukleární magnetické
rezonance.
Znalost způsobů odběrů vzorků na sérologické, bakteriologické, virologické,
mykologické a histologické vyšetření a interpretaci výsledků.
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Praktické dovednosti
Praktické dovednosti nezbytně nutné a další dovednosti

Uchazeč o specializaci musí prokázat tyto praktické dovednosti a teoretické znalosti:
 Zjištění centrální zrakové ostrosti do dálky a do blízka, předpis brýlí, osvojení
škály pomůcek pro nevidomé a slabozraké, vyšetření adnex oka a předního
segmentu ve fokálním osvětlení, na štěrbinové lampě, keratometrii, skiaskopii,
refraktometrii, exoftalmometrii, různé způsoby tonometrie, testy k diagnostice
glaukomu, gonioskopii, určit citlivost rohovky, testování slz, provádět a hodnotit
perimetrii, kampimetrii, Amslerovu mřížku, vyšetření barvocitu, adaptace,
diafanoskopii.
 Musí ovládat oftalmoskopii přímou i nepřímou, biomikroskopické vyšetření fundu
čočkami.
 Musí znát vyšetření fixace, binokulární rovnováhy, korespondence sítnic
a vyšetření diplopie a nystagmu, vyšetření akomodační šíře, simulační zkoušky.
 Má prokázat znalost diagnostiky nitroočních cizích těles a jejich lokalizace
různými způsoby.
 Má být obeznámen s interpretací nálezů ultrazvukového vyšetření, fluorescenční,
případně indocyaninové angiografie.
 U speciálních vyšetřovacích metod, které nemá sám možnost provádět
(např. elektroretinogram, elektrookulografie, VEP (Visual Evoked Potentials),
počítačová tomografie, magnetická rezonance, endoteliální mikroskopie,
pachymetrie, rohovková topografie, digitální zobrazovací metody, optická
koherenční tomografie) musí znát jejich teorii.
Seznam, výčet provedených výkonů, operací, vyšetření pacienta
Výkony

Počet

Technika odběru vzorků ze spojivkového vaku a rohovky na bakteriologické vyšetření
Sondáž a průplach slzných cest

min. 30

Odstranění cizího tělíska z rohovky

min. 50

Ultrazvukové vyšetření bulbu + biometrie

min. 30

Operace

Počet

Samostatně provádět:
operace chalazia

min. 30

šití spojivky a víček včetně plastických operací

min. 70

Asistence u:
laserových zákroků na předním a zadním segmentu oka

min. 40

operace katarakty, glaukomu, keratoplastik, refrakčních operací

min. 150
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perforačních poranění
operací amoce
pars plana vitrektomie
strabismu
operací orbity
rekonstrukčních operací

Teoretické znalosti
Z ostatních oborů
Vnitřní lékařství

Znalost etiopatogeneze, diagnostiky a diferenciální diagnostiky nemocí
vnitřních tak, aby oftalmolog mohl určit vhodnost konsilia příslušného
specialisty.

Chirurgie

Seznámení se s klinickými a laboratorními projevy nejčastějších
chirurgických onemocnění s důrazem na diferenciální diagnostiku akutních
břišních příhod a ošetřování nejčastějších úrazů. Musí znát symptomatologii
u traumat hlavy, hrudníku a při ztrátách krve.

Anesteziologie a
intenzivní medicína

Jako lékař operačního oboru musí být seznámen s technikami místní
anestezie, farmak k tomu potřebných, jejich toxicitou, se záchrannými
metodami při předávkování a při vzniku toxické reakce.

Neurologie

Vyžadují se teoretické znalosti o nemocech s oční symptomatologií
(např. roztroušená mozkomíšní skleróza, cévní léze centrálního nervového
systému, mozkové tumory apod.).

Předpokládají se teoretické znalosti ORL chorob se symptomatologií
Otorinolaryngologie
oftalmologickou, které vyžadují spolupráci otorinolaryngologa a oftalmologa
a chirurgie hlavy a
(např. onemocnění vedlejších dutin nosních, při zánětech orbity,
krku
při pseudotumorech a nádorech orbity a onemocnění slzných cest).
Klinická onkologie

Vyžadují se znalosti principů spolupráce s onkologem při sledování
nemocných s maligními novotvary bulbu a jeho adnex.

Infekční lékařství

Předpokládá se znalost postupů při výskytu nosokomiálních nákaz nebo
jiných infekcí.

Klinická
farmakologie

Musí se prokázat znalost zásad účelné farmakoterapie, nežádoucích účinků
celkově podávaných léků na zrakový orgán a očních lokálních léků
na celkový stav.

Lékařská genetika,
imunologie

Oftalmolog si má osvojit základní poznatky geneticky podmíněných
onemocnění a imunitních reakcí ve vztahu k očním chorobám.

Praktické dovednosti



Péče o nemocné v bezvědomí.
Poskytnutí neodkladné resuscitace.
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4 Všeobecné požadavky
Absolvent specializačního vzdělávání:








dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí,
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků,
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
je povinen nabýt během specializačního vzdělávání znalosti o historii
a současném postavení oboru ve srovnání s jinými hlavními obory v České
republice, systému a organizaci zdravotní péče a právních předpisů, posudkovém
lékařství a osvědčit schopnosti k řízení provozu specializovaného pracoviště,
vede po celou dobu vzdělávacího programu záznam o provedených výkonech, do
něhož zaznamenává každé vyšetření v předepsaném rozsahu.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání
Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném
zařízení.
a) Průběžné hodnocení školitelem
záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti
v šestiměsíčních intervalech, záznamy o provedených činnostech, výkonech
v logbooku. Celkové zhodnocení na konci základního oftalmologického
kmene a jeho záznam v logbooku.
b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního oftalmologického kmene
vzdělávacího programu
potvrzení o absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru
kmene všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na
akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném
vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců,
předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku.
c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
absolvování povinných školicích akcí – záznam v průkazu odbornosti,
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úspěšné absolvování předatestačního testu v Oftalmologii po specializované
stáži ve specializovaném výcviku,
předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
vypracování písemné práce,
potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.
Část III.).
d) Vlastní atestační zkouška
část praktická – vyšetření pacienta, diferenciálně diagnostická rozvaha,
návrh terapie (lze provést na závěr specializační stáže),
část teoretická – 3 odborné otázky (klinické situace, kasuistiky), obhajoba
písemné práce.












6 Charakteristika činností, pro které absolvent
specializačního vzdělávání získal způsobilost
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru oftalmologie, získává specializovanou
způsobilost v oboru, která je požadována k samostatné práci u poskytovatele zdravotních
služeb poskytujícího ambulantní a/nebo lůžkovou péči. Nitrooční operace je v prvních dvou
letech po specializaci oprávněn vykonávat pod dohledem zkušenějšího oftalmochirurga.
Provádí konziliární činnost pro jiné obory a podílí se na vzdělání specialistů v oboru
oftalmologie.

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

13

ČÁSTKA 12     l     VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Oftalmologie 117

Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE

MZ ČR
7.1

Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1

Akreditované zařízení I. typu – ambulantní zařízení
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru oftalmologie a min. 5 let

•
•
•

Personální
požadavky

•

Materiální
a technické
vybavení
7.1.2

praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru oftalmologie a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních
služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

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

Akreditované zařízení II. typu – ambulantní nebo lůžkové zařízení
s ambulantní částí
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru oftalmologie a min. 5 let praxe

Personální
požadavky

•
•
•
•

Materiální
a technické
vybavení
Požadované
výkony

v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru oftalmologie a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán plnění
povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje více než
jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ II. typu s odpovídajícím vybavením, provádějící chirurgii předního

segmentu oka.
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7.1.3

Akreditované zařízení III. typu – ambulantní nebo lůžkové zařízení
s ambulantní částí
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru oftalmologie a min. 5 let

Personální
požadavky

•
•
•
•

praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru oftalmologie a
s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních
služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• AZ III. typu je ambulantní nebo lůžkové AZ s ambulantní částí, kde je

Materiální
a technické
vybavení

Požadované
výkony

poskytována péče v celé šíři oboru.
• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb..
• AZ musí zajišťovat tyto výkony z oblasti:
- léčby glaukomu,
- vitreoretinální (makulární) chirurgie,
- pedooftalmologie,
- uveitid,
- neurooftalmologie,
- refrakční chirurgie,
- pro slabozraké.

• AZ III. typu s odpovídajícím vybavením, provádějící chirurgii předního

i zadního segmentu oka.
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7.2
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

Vzdělávací program oboru OFTALMOLOGIE

Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
oftalmologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
oftalmologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
oftalmologie, a to v části „akreditované zařízení III. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky zařízení zajišťující vitreoretinální
chirurgii, a to v části „akreditované zařízení I., II. nebo III. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky pracoviště zajišťující refrakční
chirurgii, a to v části „akreditované zařízení I., II. nebo III. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
maxilofaciální chirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
orální a maxilofaciální chirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
dermatovenerologie, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
radiologie a zobrazovací metody, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
plastická chirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.
…v jakémkoli vzdělávacím programu
…v uvedeném vzdělávacím programu.
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1.1

Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1

Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem

20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní

medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou
problematiku.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec)

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.
8.1.2

Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

Základní právní předpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace a řízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péče).
Poskytování zdravotní péče bez souhlasu, omezovací prostředky.
Povinná mlčenlivost zdravotnických pracovníků.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveň (lege artis).

18
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Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péče v Evropské unii a přeshraniční zdravotní péče.
Systém veřejného zdravotního pojištění.

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16

Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace
Personální zabezpečení
• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým

vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.

19
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8.1.3

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

Předmět

Minimální
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

20
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Vzdělávací program
oboru
ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ
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8
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3
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6
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6
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130
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7
130
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7
131
7.1 Akreditované zařízení (AZ) .......................................................................................8
132
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení...................................................9
Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální a technické vybavení pro
jejich realizaci ..................................................................................................................133
10
133
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................10

1 Cíl specializačního vzdělávání
Cílem specializačního vzdělávání v oboru orální a maxilofaciální chirurgie je získání
specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických
dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a terapie umožňujících samostatnou činnost
specialisty v oboru orální a maxilofaciální chirurgie.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru orální a maxilofaciální
chirurgie je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře ukončením
nejméně pětiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou
a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu zubní lékařství nebo
stomatologie.

1
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Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
Pořadí stáží ve specializovaném výcviku může být v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru orální a maxilofaciální
chirurgie je zařazení do oboru, absolvování specializovaného výcviku a úspěšné složení
atestační zkoušky. Celková doba specializačního vzdělávání je minimálně 5 let, z toho
2.1

Specializovaný výcvik – v délce minimálně 60 měsíců

Část I.
a) povinná praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

orální a maxilofaciální chirurgie 1), 2)

48

specializační stáž na jiném akreditovaném zařízení

z toho

3 × 2 měsíce

b) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

chirurgie
– poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní
péči ve všeobecné chirurgii s akreditací I. nebo II. typu

4

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

2

dětské lékařství 1), 5)

1

plastická chirurgie

1

1), 3)

1), 6)

anesteziologie a intenzivní medicína 1), 7)
oftalmologie

1
1

1), 8)

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
neurochirurgie 1), 10)

1), 9

1
1

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Povinná praxe i povinná doplňková praxe probíhá v zařízeních stejného nebo i jiného
lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího programu je možné
splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí
v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo
2
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jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci
akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditované zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
2.2

Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře

Počet dní

kurz Lékařská první pomoc

3

11)

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

11)

2

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 11)

1

kurz Radiační ochrana

1

12)

d) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře

Délka trvání

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

v rozsahu min.
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonů
O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být
3
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doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.
Teoretické znalosti a praktické dovednosti
































Vývoj orofaciální soustavy, základní histologická stavba tvrdých a měkkých tkání,
současné fyziologické a patologické poznatky.
Chirurgická anatomie hlavy a krku.
Přehled o současných diagnostických metodách používaných v oboru, jejich
význam a diagnostické možnosti.
Předoperační příprava nemocného, místní a celkové pooperační komplikace,
rehabilitace nemocných.
Obecné zásady ošetřování ran včetně poranění cév, nervů a kostí.
Problematika náhlých příhod v maxilofaciální chirurgii, život zachraňující výkony.
Místní anestezie v maxilofaciální chirurgii.
Problematika dentoalveolární chirurgie.
Chirurgická a nechirurgická onemocnění temporomandibulárního kloubu.
Základy anesteziologie a intenzivní medicíny.
Zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti.
Choroby a traumatologie hlavových nervů, chirurgie bolesti.
Diagnostika, terapie a prevence nádorových chorob orofaciální oblasti,
prekancerózy, dispenzární péče, onkologická etika.
Indikace a chirurgická terapie čelistních anomálií a obličejových deformit,
systémová kostní onemocnění, endokrinní a metabolické poruchy s projevy na
lebním skeletu.
Klinika chorob paranasálních dutin.
Klinika onemocnění slinných žláz, lymfatický syndrom krku.
Traumatologie orofaciální oblasti (obličejová poranění mírová a válečná), úrazy
v oblasti báze lební a mozku, polytraumatismy.
Chirurgická předprotetická úprava čelisti.
Speciální rentgenologie orofaciální oblasti.
Základy dentální implantologie.
Výživa nemocných.
Projevy celkových chorob v dutině ústní, jejich diferenciální diagnostika a terapie.
AIDS.
Základy kraniofaciální chirurgie.
Principy estetické a rekonstrukční chirurgie obličeje a čelistí.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti v jednotlivých subdisciplínách zubního lékařství

4
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Odstranění zubního kamene a úprava povrchu zubního kořene.
Příprava a přenesení slizničního laloku.
Provedení gingivektomie, indikace užití periodontálních laloků.
Endodontické ošetření jedno- a vícekořenového zubu.
Indikace a provedení jednotlivých výkonů endodontické chirurgie.
Provedení nekomplikované extrakce zubů.
Provedení extrakce zalomeného kořene a komplikované extrakce retinovaného
zubu.
Indikace a provedení punkční biopsie a diagnostické excize.
Provedení replantace zubu včetně fixace replantovaného zubu, hemiextrakce
zubního kořene, indikace a provedení implantace dentálního implantátu.
Rekonstrukce poškozené zubní korunky s použitím moderních zubních materiálů.
Provedení základní korekce dentálních ortodontických vad, úprava artikulace
chrupu, diagnostika a návrh léčebného plánu skeletálních ortodontických vad.
Návrh chirurgicko-ortodontického léčebného plánu.

Zvláštní znalosti a dovednosti z dalších oborů
Chirurgie

Plastická chirurgie

Anesteziologie
a intenzivní medicína
Otorinolaryngologie a
chirurgie hlavy a krku
Neurologie
a neurochirurgie

Vnitřní lékařství

Oftalmologie
Dermatovenerologie
Posudkové lékařství

• základní znalosti operační techniky, obvazová technika, základní

lékařská první pomoc, terapie a prevence šoku.

• problematika rozštěpových vad; základy fyziologické operační

techniky, zásady místních a lalokových přesunů v oblasti hlavy a krku;
základy mikrochirurgické techniky.

• základy celkové anestezie a pooperační resuscitace; poruchy vodního

a eletrolytového hospodářství, poruchy acidobazické rovnováhy;
kardiopulmonální resuscitace.

• problematika styčných oblastí, stavění krvácení v oblasti ORL, nádory

a traumata ORL oblasti.

• záchvatovitá onemocnění, poruchy vědomí, nádory a cévní malformace

v oblasti baze lební; komoce a kontuze mozku, diferenciální
diagnostika obličejových algií.

• základní znalost interních onemocnění, která vyžadují neodkladné

lékařské ošetření zejména ve vztahu k chirurgickým výkonům a jejich
terapie.

• poranění oka, orbity a okolí, styčná problematika včetně onkologie

orbity.

• etiologie, diagnostika a terapie kožních chorob s klinickými projevy

v orofaciální oblasti.

• povinnosti lékaře při vystavování legitimace a posuzování pracovní

5
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neschopnosti; zásady posuzování invalidity, lázeňská péče, odškodnění
bolestného a ztížení společenského uplatnění.
• válečná poranění úst, čelistí a obličeje; neodkladná lékařská pomoc při

Základy urgentní
medicíny

polytraumatech a zasažení zbraněmi hromadného ničení; nemoc ze
záření a terapie mixtů; zásady organizace a třídění se zřetelem
k odsunu raněných; zásady k organizace při hromadných poraněních,
traumatologický plán.

4 Všeobecné požadavky
Absolvent specializačního vzdělávání:











dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí,
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků,
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými
i spolupracovníky,
má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky
zdravotnictví,
osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání
dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání
Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném
zařízení.
a)

Průběžné hodnocení školitelem
záznamy o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti
(v šestiměsíčních intervalech), záznamy o provedených výkonech
v logbooku. Celkové hodnocení školitelem v rámci specializačního
vzdělávání.
Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí,


b)



6
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předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
vypracování písemné práce na zadané téma v rozsahu maximálně
15 standardních stran,
potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.
Část II.).
Vlastní atestační zkouška
teoretická část – 3 odborné otázky,
praktická část – praktické provedení některého z výkonů uvedených
v logbooku.






c)





6 Charakteristika činností, pro které absolvent
specializačního vzdělávání získal způsobilost
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru orální a maxilofaciální chirurgie
je schopen samostatně provádět všechny výkony související s odbornou způsobilostí zubního
lékaře a specializovanou způsobilostí v oboru orální a maxilofaciální chirurgie a dále
dohodnuté spektrum výkonů v oborech plastická chirurgie, otorinolaryngologie a chirurgie
hlavy a krku, oftalmologie, dermatovenerologie a chirurgie.
Obor orální a maxilofaciální chirurgie poskytuje základní diagnostickou
a terapeutickou péči při zánětlivých onemocnění ústní dutiny, obličejových kostí
a orofaryngu, onemocnění slinných žláz a temporomandibulárního kloubu, nádorů orofaciální
oblasti, čelistních anomálií a obličejových deformit včetně porozštěpových vad, v rámci
traumatologických center nebo samostatně se ošetřují úrazy měkkých tkání obličeje
a zlomeniny obličejových kostí, zajišťuje standardizovaný postup při překladu nemocného
k poskytovateli zdravotních služeb jiného typu.
Dále poskytuje lůžkové zabezpečení hendikepovaných a rizikových stomatologických
pacientů, zabezpečuje chirurgickou složku komplexní péče v rámci společenských programů
orálního zdraví.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení
Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.).
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli
a ve svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
7
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Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.
7.1

Akreditované zařízení (AZ)
• Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a 10 let výkonu povolání lékaře

•

Personální
požadavky

•

•
•
•

v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru orální a
maxilofaciální chirurgie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované
způsobilosti a s min. úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb.
Seznam dalších odborníků:
- 1 lékař se specializovanou způsobilostí v oboru orální a maxilofaciální
chirurgie nebo chirurgie (či v přípravě v nástavbovém oboru
maxilofaciální chirurgie),
- 1 lékař ve specializační přípravě.
Seznam vedoucích zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné
způsobilosti.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:2.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Minimální požadavky AZ jsou dány splněním jak personálního zabezpečení

Materiální
a technické
vybavení

dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného vybavení
dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a další níže uvedené podmínky.
• Obligatorní:
- standardní vybavení operačního sálu (operační stůl, lampa, sterilizační
místnost),
- bipolární koagulace,
- instrumentarium pro osteosyntézu obličejových kostí (mikro- a miniplate systém),
- odsávačky elektrické,
- negatoskop,
- mikrovrtačka, kostní vrtačka,
- dermatom + mukotom,
- dávkovač cytostatik,
- digestoř pro přípravu cytostatik,
- pokoj pro nemocné v chemoterapeutickém programu (pokud tato péče
není centralizována v rámci poskytovatele zdravotních služeb),
- EKG přístroj přenosný,
- pohotovostní souprava pro resuscitační péči,
- informační počítačový systém včetně připojení na internet.
• Fakultativní:
- fibroskop,
- přístroje pro fotodokumentaci,

8
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- endoskop,
- laser,
- operační mikroskop.
• Dostupnost konziliárních služeb:

Organizační
a provozní
požadavky

7.2
1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

a) nepřetržitá dostupnost
- anesteziologie a intenzivní medicína,
- oftalmologie,
- chirurgie, traumatologie,
- neurologie (příp. neurochirurgie),
- vnitřní lékařství,
- dětské lékařství.
b) dostupnost v pracovní době
- ATB středisko,
- klinická onkologie,
- lékařská mikrobiologie,
- alergologie a klinická imunologie,
- dermatovenerologie,
- otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,
- infekční lékařství,
- pneumologie a ftizeologie,
- psychiatrie.

Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
orální a maxilofaciální chirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. nebo II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
plastická chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
oftalmologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
neurochirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.
...v jakémkoliv vzdělávacím programu.

9
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...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské
ozáření, tzn. nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších
předpisů.

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1
8.1.1

Charakteristika vzdělávacích aktivit
Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1

Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem
Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc

20

Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní

medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

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

v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou
problematiku.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec)

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.

11
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8.1.1

Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

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

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16

12
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace
Personální zabezpečení
• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým

vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.
8.1.2

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

Předmět

Minimální
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

13
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8.1.3

Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE
Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Minimální
počet hodin

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací

v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie a
zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů.

14
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140
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3
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7
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145
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8
146
Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................
9
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147
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Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální a technické vybavení pro
jejich realizaci ..................................................................................................................148
11
148
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................11

1 Cíl specializačního vzdělávání
Cílem specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie je získání potřebných
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, indikací, plánování
a provádění ortodontické léčby k samostatné činnosti v oboru.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie je získání
odborné způsobilosti k výkonu povolání zubního lékaře ukončením nejméně pětiletého
prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku
v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu zubní lékařství nebo
stomatologie.
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

1
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Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru ortodoncie je zařazení do
oboru, absolvování specializovaného výcviku a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková
doba specializačního vzdělávání je v minimální délce 3 roky, z toho
2.1

Specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců

Část I.
a) povinná praxe
Akreditované zařízení
ortodoncie 1) – ortodontické oddělení

Počet měsíců
36

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Povinná praxe probíhá v zařízeních stejného nebo i jiného ambulantního nebo
lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího programu je možné
splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí
v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo
jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci
akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditované zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).

2
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2.2

Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
b) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře

Počet dní

kurz Lékařská první pomoc 2)
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3
2

2)

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

2)

kurz Radiační ochrana 3)

1
1

c) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře
stáž na pracovišti rozštěpového centra

Délka trvání
3 dny

stáž v různých praxích ortodontických specialistů zaměřená na organizaci praxe,
management, vztahy se zdravotními pojišťovnami apod.

5 dnů/rok

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

v rozsahu min.
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

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




Anatomie orofaciální soustavy, vývoj deformit faciálního skeletu.
Základy lékařské genetiky v aplikaci na obor.
Embryologický vývoj obličeje, vývoj obličeje, čelistí a zubů, vznik rozštěpů a
jiných kongenitálních malformací v obličeji; projevy některých syndromů v
3
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obličeji a chrupu; růst a vývoj orofaciální soustavy, variace v růstu
a vývoji.
Etiologie ortodontických anomálií; genetické a zevní faktory ovlivňující vývoj
chrupu a růst; pubertální růstové zrychlení, skeletální věk, zubní věk; růstová
centra v obličejovém skeletu; postnatální růstové změny v kraniofaciální soustavě
včetně měkkých tkání.
Vývoj chrupu, vývoj normální okluze od narození do dospělosti, variace v tomto
vývoji, anomálie v počtu, velikosti, tvaru a poloze zubů, anomálie vztahu zubů
a zubních oblouků; vývojové tendence u jednotlivých anomálií, též s ohledem na
stupeň závažnosti; vliv ageneze zubních zárodků a přespočetných zubů na vývoj
chrupu a zubních oblouků; vliv předčasných ztrát dočasných zubů a extrakcí
stálých zubů na vývoj chrupu.
Fyziologie dýchání, řeči, polykání a žvýkání; typy dýchání, polykání, poruchy
výslovnosti.
Artikulace (dynamická okluze) chrupu, funkce měkkých tkání, normální
a abnormální funkce temporomandibulárního kloubu, diagnostika funkce
čelistního kloubu, léčebné prostředky při poruchách čelistního kloubu.
Histologie tkání obličeje a chrupu, vývoj kosti, chrupavky, zubu a svalu, pohyb
zubu a tkáňové změny s ním spojené, mechanizmus resorpce kořenů. Proces
erupce zubu, spontánní posuny zubů, efekty různých typů síly na tkáně
a buňky, efekty typu sil a velikosti síly na tkáňové změny; histologické aspekty
enchondrálního růstu v nazálním septu, kondylární chrupavce a v růstových
štěrbinách dlouhých kostí, růst kosti v suturách a na povrchu kosti.
Psychologie dítěte, adolescenta a dospělého; koncepce vývojové psychologie,
aspekty motivace pacienta a odhad kooperace při léčbě; psychologické aspekty
puberty a adolescence; vliv vzhledu obličeje a chrupu na sebehodnocení;
psychologické aspekty ortodoncie, ortognátní chirurgie.
Biostatistika, metodologie statistiky, běžně používané metody lékařské statistiky,
porozumění a schopnost interpretace statistického hodnocení výsledků v odborné
literatuře ortodontické a příbuzných oborů, výběr souboru a požadavky na
kontrolní soubor; zhodnocení validity závěrů ve vědeckých pracích; filozofie
vědy, etické aspekty výzkumu na zvířatech a u lidí.
Epidemiologie, principy epidemiologických šetření, analýza dat a kritické
zhodnocení nálezů; prevalence a incidence ortodontických anomálií; validita
indexů určujících potřebu léčby; vliv společnosti na potřebu ortodontické léčby;
aspekty ovlivňující subjektivní potřebu léčby; role ortodontisty v potřebě léčby;
faktory používané v odhadu objektivní potřeby léčby.
Znalost základů radiologie a hlavních radiologických technik používaných
v orofaciální oblasti; znalost rizik RTG metod.
Materiály používané v ortodoncii, jejich složení a vlastnosti; ortodontická
biomechanika a její klinická aplikace; znalost základů statiky; ortodontické síly,
jejich vlastnosti a účinky; moment síly, centrum rezistence, centrum rotace.
Biologická interpretace analýzy kefalometrického snímku a znalost hranic
možností kefalometrických analýz; znalost možností a limitů různých metod
4
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longitudinálního kefalometrického vyhodnocení; validita a limity prognózy růstu
a prognózy růstové rotace včetně komputerizované predikce.
Znalost tendencí k recidivě u různých anomálií a léčebných změn; znalost změn,
které mohou nastávat v době retence; změny, které nastávají po skončené retenci.
Iatrogenní efekty ortodontické terapie; rizika spojená s jednotlivými léčebnými
metodami a retenčními prostředky; vliv různých podmínek a věku na iatrogenní
efekty; možný vliv léčby na temporomandibulární kloub; dlouhodobý vliv různých
typů léčby na parodont; faktory ovlivňující resorpci kořenů; možný vliv léčby na
estetiku obličeje.
Indikace extrakcí zubů v rámci plánu ortodontické léčby; indikace
a kontraindikace interceptivní léčby.
Znalost indikací, konstrukce a používání snímacích aparátů a funkčních aparátů;
indikace, konstrukce a různé typy extraorálních tahů; faciální masky,
kombinované mezičelistní aparáty s extraorálním tahem; znalost možností a jejich
hranic u snímacích aparátů, funkčních aparátů, extraorálních aparátů.
Indikace, konstrukce a možnosti palatinálních a linguálních oblouků, aparátu
k ruptuře patrového švu.
Indikace a aplikace plných fixních aparátů; hlavní typy plných fixních aparátů;
znalost typických postupů i řešení atypických stavů v průběhu terapie plným
fixním aparátem; postupy u typických anomálií; způsob doladění okluze
a artikulace v etapě "finishing"; indikace, složení a způsob použití retenčních
aparátů, jejich možnosti a omezení; vhodná doba retence.
Indikace a specifické aspekty ortodontické léčby u dospělých; spolupráce
s praktickým zubním lékařem při ortodontické léčbě dospělých.
Kraniomandibulární dysfunkce, etiologie a prostředky ke zmenšení potíží
pacienta; indikace a kontraindikace ortodontické léčby u pacientů
s kranimandibulární dysfunkcí.
Interdisciplinární přístup k léčbě pacientů s rozštěpy rtu, čelisti a patra; indikace
a časová aplikace; ortodontická léčba pacientů s rozštěpy.
Indikace a aplikace kombinované ortodonticko-chirurgické léčby čelistních
anomálií; specifické aspekty ortodontické léčby u pacientů s ortodontickochirurgickou léčbou.
Indikace a kontraindikace ortodontické léčby u pacientů s poškozeným
parodontem; specifické aspekty ortodontické léčby a její přínos ke stavu parodontu
u těchto pacientů.
Hygiena dutiny ústní u ortodontického pacienta; rizika poškození skloviny
a parodontu, hygienické programy, problematika orální hygieny před, v průběhu
a po ortodontické léčbě.
Prevence přenosu infekce v ortodontické ordinaci; metody sterilizace nástrojů;
ošetřování vysoce rizikových pacientů s ohledem na přenos infekce.
Prostorové uspořádání ortodontické praxe; zařízení a nástroje v ortodontické praxi;
získávání a výběr zdravotnického personálu, jeho výuka a kontrola kvality práce;
financování a řízení ortodontické praxe; ergonomie v ortodontické praxi.
5
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Právní aspekty ortodontické praxe; předpisy a zákony; odpovědnost a možné
rizikové situace, které mohou vést k soudním sporům; potřebná profesní pojištění;
postupy při odborných resp. soudních sporech.
Profesionální etika; způsob chování a jednání očekávaný od ortodontisty jako
lékaře; etické standardy ve vztahu k personálu, pacientům a kolegům
ortodontistům i kolegům jiných oborů; způsob transferu dokumentace pacientů.

Praktické dovednosti


















Identifikovat a popsat stav chrupu; diagnostikovat abnormality a patologické
změny na RTG snímcích; prokreslit hlavní struktury z kefalogramu v norma
lateralis a frontalis; provést některé kefalometrické diagnostické analýzy na
průkresech; interpretovat biologicky správně odchylky u jednotlivých měření
na snímku.
Instruovat pacienta k provádění optimální orální hygieny před ortodontickou
léčbou i při aplikaci ortodontických aparátů; diagnostikovat před léčbou rizikové
pacienty s ohledem na demineralizace skloviny a gingivitidy v průběhu
ortodontické léčby.
Výběr materiálů ortodontického aparátu (dráty, zámky) podle požadovaných
účinků a vlastností; určení účinku sil produkovaných různými ortodontickými
aparáty.
Podrobné klinické vyšetření; určení maximální interkuspidace a základních poloh
dolní čelisti; provedení vysoce kvalitních otisků chrupu s maximální reprodukcí
alveolárních výběžků; provést registraci obličejovým obloukem a zamontovat
modely do artikulátoru; provést dobré extraorální a intraorální fotografie; zhotovit
dobré RTG snímky k ortodontickým účelům.
Provést předběžné diagnostické zhodnocení a klasifikaci při ortodontické
konzultaci pacienta; poskytnout poradu při konzultaci ohledně vhodnosti léčby,
ohledně potřeby podrobnějšího vyšetření.
Dosáhnout správného diagnostického vyhodnocení na základě anamnestických
údajů, vyšetření pacienta, modelů chrupu (včetně diagnostického "set-up"), RTG
snímků, kefalogramu, fotografií a dalších vhodných podkladů.
Určit léčebný plán pro různé typy ortodontických a dentofaciálních anomálií
včetně strategie léčby a retence, terapeutických prostředků, časového určení
a sekvence jejich aplikace, prognózy a odhadované doby léčby a doby retence;
prognózovat pravděpodobný vliv na vývoj obličeje a chrupu, pokud nebude
prováděna žádná ortodontická terapie; definovat cíle léčby s patřičným zvážením
alternativ.
Provést růstovou analýzu na dvou časově vzdálených kefalogramech téhož
pacienta; určit změny způsobené léčbou na průkresech kefalogramů léčeného
pacienta.
Schopnost zhotovit a provést opravu snímacích aparátů; zhotovení a používání
palatinálních a lingválních oblouků, aparátů k ruptuře patrového švu; plná znalost
a schopnost práce s alespoň jedním typem plného fixního aparátu; schopnost
6
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provádění typických i atypických ohybů na drátěných obloucích; zhotovení
typických retenčních aparátů.
Školenec získává tyto dovednosti cvičením na modelech (fantomech) a praktickou
léčbou minimálně 60 dobře dokumentovaných pacientů po celou dobu přípravy (s výjimkou
prvých 9 měsíců).
Školenec zajišťuje ortodontickou léčbu nejen dětí a dospělých s ortodontickými
anomáliemi, ale také se účastní interdisciplinární léčby pacientů s řešením ortodontickoprotetickým, ortodonticko-parodontologickým a ortodonticko-chirurgickým včetně týmové
práce při zajišťování ortognátních operací ve spolupráci s maxilofaciální chirurgií. Školenec
se seznamuje s ortodontickou léčbou dětí s rozštěpy rtů, čelistí a patra.

4 Všeobecné požadavky
Absolvent specializačního vzdělávání:











dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí,
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků,
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými
i spolupracovníky,
má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky
zdravotnictví,
osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání
dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání
Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném
zařízení.
a) Průběžné hodnocení školitelem
školitel pravidelně a průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické
dovednosti školence a svá hodnocení zapisuje do průkazu odbornosti


7
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v šestiměsíčních intervalech. V závěru vzdělávání školitel zapíše celkové
hodnocení školence a doporučí přistoupení k atestační zkoušce.
b) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku,
doporučení školitele,
je doporučena pasivní i aktivní účast na domácích, event. i zahraničních
vědeckých konferencích v oboru,
předložení odborné závěrečné práce (klinické, experimentální), která bude
obsahovat úvodní literární rešerši ze světové literatury a experimentální část
(zpracování menšího úkolu z klinického nebo laboratorního výzkumu);
místo experimentální části může být též kasuistická část s úplnou
dokumentací léčených pacientů při řešení dané problematiky; téma práce
zadává vedoucí školicího pracoviště během první poloviny specializačního
vzdělávání,
pro atestační zkoušku si školenec připraví dokumentaci 10 léčených
pacientů, dokumentace bude úplná s psaným komentářem k problematice a
průběhu léčby,
potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.
Část II.).
c) Vlastní atestační zkouška
teoretická část – 3 odborné otázky, 1 otázku může nahradit obhajoba
odborné práce,
praktická část
- provedení praktického výkonu na pacientovi (obvykle nasazení
zadaného aparátu),
- analýza dokumentace ortodontického pacienta a stanovení plánu léčby
(jde o dokumentaci jiného pacienta, než na kterém byl prováděn
praktický výkon); je podrobně diskutována pravděpodobná
problematika spojená s průběhem léčby,
- diskuse na řešení problematiky spojené s prezentovanou dokumentací
(některé z 10 přinesených kazuistik).


















6 Charakteristika činností, pro které absolvent
specializačního vzdělávání získal způsobilost
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru ortodoncie je schopen samostatně
vykonávat všechny typy ortodontické léčby včetně spolupráce s odborníky jiných oborů při
řešení ortodontických anomálií specifických typů.

8
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7 Charakteristika akreditovaného zařízení
Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.).
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli
a ve svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán atestační přípravy školence.
7.1

Akreditované zařízení (AZ) – ortodontické oddělení
• Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 5 let výkonu povolání lékaře

•

Personální
požadavky
•
•
•

v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru ortodoncie,
z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti v oboru
ortodoncie a s min. úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních
služeb.
Na AZ jsou další lékaři, kteří mají nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 5 let
výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost
v oboru ortodoncie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované
způsobilosti, jejichž souhrnný úvazek je minimálně 1,0.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:6.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Ortodontické oddělení poskytovatele zdravotních služeb, kde je v rámci

Materiální
a technické
vybavení

zařízení zajištěna interdisciplinární spolupráce se stomatologickými pracovišti
maxilofaciální chirurgie, stomatologické protetiky, pedostomatologie,
záchovné stomatologie a parodontologie (Direktiva směrnice 78/687/EEC
a XV/E/8385/7/95).
• Minimální požadavky AZ jsou dány splněním jak personálního zabezpečení
dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného vybavení dle
vyhlášky č. 92/2012 Sb. (min. 5 zubních souprav pro ortodontickou léčbu)
poskytovatele zdravotních služeb.

9
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Organizační
a provozní
požadavky

7.2
1)

2)
3)

• Na ortodontickém oddělení jsou organizovány pravidelné odborné semináře,

jejichž program pokryje během tříletého období základní teoretickou náplň
oboru (Část 3, teoretické znalosti) včetně konzultací s lékaři zařazenými do
specializační přípravy při přípravě plánů léčby nových pacientů.

Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
ortodoncie, a to v části „akreditované zařízení“.
...v jakémkoliv vzdělávacím programu.
...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské
ozáření, tzn. nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších
předpisů.

10
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1

Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1

Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1

Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem

20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní

medicína a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou
problematiku.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec)

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.

12
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8.1.1

Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

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

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16

13
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace
Personální zabezpečení
• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým

vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.
8.1.2

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

Předmět

Minimální
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

14
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8.1.3

Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Minimální
počet hodin

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací

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

lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h).

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů.

15
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1 Cíl specializačního vzdělávání
Cílem specializačního vzdělávání v oboru pneumologie a ftizeologie je dosažení úplné
kvalifikace v oboru pneumologie a ftizeologie, získání potřebných teoretických znalostí
a praktických dovedností v oblasti prevence, dispenzarizace, diagnostiky a terapie
onemocnění dýchacího ústrojí a jiných patologických stavů postihujících dýchací ústrojí.
Specialista oboru pneumologie a ftizeologie musí být schopen samostatného kvalifikovaného
rozhodování při řešení klinických problémů v oboru. Měl by být rovněž obeznámen
s metodologií výzkumné práce a být schopen iniciovat výzkumné projekty a zaujímat

1
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zasvěcená stanoviska k výzkumu. Měl by být schopen vyučovat v oboru pneumologie
a ftizeologie a působit jako školitel.

2 Požadavky na specializační vzdělávání
Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru pneumologie
a ftizeologie je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně
šestiletého prezenčního studia na lékařské fakultě, které obsahuje teoretickou a praktickou
výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství.
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle
ustanovení § 79 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Specializační vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň
a kvalita nesmí být nižší než v případě celodenní průpravy.
Stáže v základním interním kmeni mohou být absolvovány v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru pneumologie a ftizeologie
je zařazení do oboru, absolvování základního interního kmene (24 měsíců), specializovaného
výcviku (24 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba specializačního
vzdělávání je minimálně 4 roky, z toho
2.1

Základní interní kmen – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) všeobecná povinná praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

anesteziologie a intenzivní medicína
– poskytovatel zdravotních služeb
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační

2

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

2

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

2

1), 2)

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované zařízení

Počet měsíců

vnitřní lékařství 1), 4), 5) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči v celém spektru interních onemocnění s akreditací I. nebo II. typu

12

pneumologie a ftizeologie 1), 6), 7), 8)

6

2
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Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Všeobecná povinná praxe i povinná praxe v oboru kmene probíhá v zařízeních
stejného nebo i jiného lůžkového poskytovatele zdravotních služeb. Požadavky vzdělávacího
programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních poskytovatelů zdravotních služeb,
pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel zdravotních služeb. Poskytovatel
zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která nemá akreditaci, musí být
akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona
č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
2.2

Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků
stanovených pro výcvik v rámci základního interního kmene (včetně úspěšného absolvování
povinného kurzu Novinky z vnitřního lékařství po základním interním kmeni).
Specializovaný výcvik probíhá v akreditovaných zařízeních pro specializační vzdělávání
v oboru pneumologie a ftizeologie a dalších oborech. Vlastní specializovaný výcvik je určen
i pro lékaře se specializací I. stupně v oboru interní lékařství.
Část II.
c) povinná praxe
Akreditované zařízení
pneumologie a ftizeologie
ambulantní zdravotní péči

Počet měsíců
1), 6)

– poskytovatel zdravotních služeb poskytující

3

3
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Část III.
d) povinná praxe
Akreditované zařízení

Počet měsíců

pneumologie a ftizeologie 1), 7), 8)

19

pneumologie a ftizeologie 1), 7), 8) – poskytovatel zdravotních
služeb poskytující základní lůžkovou zdravotní péči s akreditací
II. typu nebo specializované lůžkové zařízení s akreditací III.
typu

16

pneumologie a ftizeologie 1), 8) – poskytovatel zdravotních služeb
poskytující specializovanou lůžkovou zdravotní péči s akreditací
III. typu

3

e) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení

Počet týdnů

hrudní chirurgie 9) a/nebo chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb
provádějící plicní operace

2

jednotka intenzivní péče oboru pneumologie a ftizeologie 1), 7), 8) nebo
akreditované zařízení anesteziologie a intenzivní medicíny 1), 2)

4

alergologie a klinická imunologie 1), 10)

2

2.3

Teoretická část vzdělávacího programu

Část IV.
f) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře

Počet dní

kurz Lékařská první pomoc 9)

3

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

2

9)

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

11)

kurz Radiační ochrana 12)

1

kurz Novinky z vnitřního lékařství
kurz Pneumologie a ftizeologie

1

13)

13)

5
10

g) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře

Délka trvání

další odborné akce pořádané a garantované odbornou společností Českou
internistickou společností J.E. Purkyně (dále jen „ČIS JEP“) nebo Českou
pneumologickou a ftizeologickou společností (dále jen „ČPFS 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, atd.

v rozsahu min.
20 hod.

4
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Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonů
O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (specializační index). Potvrzené výkony musí být
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.
3.1

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 měsíců specializačního vzdělávání
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 měsíce praxe na akreditovaném zařízení
I. nebo II. typu pod odborným dohledem školitele
• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před

Teoretické znalosti

•

•
•
•

anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie;
základní odborné postupy místního znecitlivění; zásady péče o pacienta
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištění a zvládání běžných
komplikací; zásady pooperační analgesie).
Znalosti základů patofyziologie, patogeneze, diferenční diagnostiky
a první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy základních životních
funkcí.
Základní typy znecitlivění, jejich možnosti a rizika.
Rozšířená péče o poraněné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
Provoz pracovišť oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení
zdravotnické dokumentace.

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

Praktické dovednosti

či selhání základních životních funkcí.
• Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy
základních životních funkcí.
• Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního katetru;
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do
stabilizované polohy na boku.

5
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• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví
•

Kompetence po
absolvování praxe

•

•
•

či selhání základních životních funkcí.
Poskytnutí lékařské první pomoci u stavů ohrožení života či poruchy
základních životních funkcí.
Provedení základních výkonů – zajištění periferního žilního vstupu,
zabezpečení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení
do stabilizované polohy na boku.
Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
Vedení zdravotnické dokumentace.

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

• Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.
• Základy ošetření popálenin, omrzlin a chemických poranění.
• Rozdíly v praktické chirurgii dle věkových kategorií.
• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické

dokumentace.

• Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým
•

Praktické znalosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výkonům.
Asistence u ambulantních vyšetřovacích i léčebných postupů, asistence
při běžných operacích.
Předoperační příprava nemocných.
Zásady asepse a antisepse, příprava operačního pole a mytí se k operaci.
Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
Základní pooperační péče a monitorace vitálních funkcí.
Přítomnost při vyšetření a ošetřování poranění kostí, kloubů a měkkých
tkání, včetně imobilizace.
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
Předoperační a pooperační rehabilitace.
Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení
potransfúzních komplikací.
Prevence a základní ošetření dekubitů.
Základní vyšetření a diferenční diagnostika náhlých příhod břišních
a hrudních.
Základní postupy při diagnostice a léčení polytraumat.

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

Praktické dovednosti

materiálu.

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

podávání infúzních roztoků.

• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.

6
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• Obvazová technika, různé způsoby imobilizace.
• Základní technika ošetření a šití povrchových ran.
• Péče o stomie.
• Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.
• Zavádění nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického
•

Kompetence po
absolvování praxe

•
•
•
•
•
•
•

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péče o centrální žilní katetr, včetně
podávání infúzních roztoků.
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
Podávání krevní transfúze a krevních derivátů.
Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální
anestézie a šití).
Asistence při chirurgických operačních výkonech.
Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního
poranění.
Převazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
Vedení zdravotnické dokumentace.

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

• Základy problematiky vnitřních nemocí.
• Specifika onemocnění ve vyšším věku.
• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické

dokumentace.

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

Praktické znalosti

•
•
•
•
•

léčba a prevence.
Základní vyšetřovací metody.
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
Technika podání krevní transfúze a krevních derivátů, prevence a léčení
potransfúzních komplikací.
Nejčastěji používané skupiny léčiv v léčbě vnitřních nemocí.
Akutní stavy ve vnitřním lékařství.

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

Praktické dovednosti

Kompetence po
absolvování praxe

podávání infúzních roztoků.
• Injekční techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
• Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru, odběr biologického
materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.

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

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání
(povinná praxe v oboru kmene)
Vnitřní lékařství – 12 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod
odborným dohledem školitele
• Průběžné rozšiřování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice,

léčbě a prevenci vnitřních nemocí se zdůrazněním na:
- diferenciální diagnostiku a léčbu onemocnění infekční etiologie
včetně zásad antibiotické politiky,
- specifika onemocnění vyššího věku,
- nejčastější choroby jednotlivých orgánů,
- poruchy vnitřního prostředí,
- polymorbidity a polymedikace,
- integrační a koordinační funkce vnitřního lékařství.

Teoretické znalosti

• Rozpoznávání a postupy u nejčastěji se vyskytujících vnitřních chorob,

Praktické znalosti

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

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

Praktické dovednosti

•
•
•
•
•
•
•

transfúzí krve a krevních derivátů.
Zavedení periferního žilního katetru (10x), péče o centrální žilní katetr,
měření CŽT.
Zavedení nasogastrické sondy, močového katetru.
Výplach žaludku.
Odsávání sekretu z dýchacích cest.
Kardiopulmonální resuscitace.
Defibrilace.
Punkce hrudníku.
Punkce ascitu.

Pneumologie a ftizeologie – 6 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II.
nebo III. typu pod odborným dohledem školitele
• Průběžné rozšiřování a prohlubování znalostí o klinickém obraze,

Teoretické znalosti

diagnostice, léčbě a prevenci plicních nemocí se zaměřením na:
- diferenciální diagnostiku a léčbu nejčastějších plicních nemocí,
- problematiku diagnostiky a léčby tuberkulózy, včetně zásad
izolace nemocných,
- přehled vyšetřovacích metod v pneumologii a jejich indikace,
- problematiku diagnostiky a léčby bronchogenního karcinomu,

8

ČÁSTKA 12     l     VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Pneumologie a ftizeologie 161

Vzdělávací program oboru PNEUMOLOGIE a FTIZEOLOGIE

MZ ČR

- indikaci operační léčby plicních nemocí a vyšetření nemocného
před plicní resekcí,
- indikaci intenzivní péče v pneumologii.
• Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření, indikace, kontraindikace,

•
•
•

nežádoucích účinků a dávkování nejčastěji používaných léčiv.
Stanovení diagnostického a léčebného postupu u hlavních plicních
nemocí.
Základy funkčního vyšetření plic a hodnocení spirometrie.
Základy hodnocení skiagramu hrudníku.
Neinvazivní ventilace.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Komplexní pneumologické vyšetření.
Provedení a popis spirometrie a vyšetření krevních plynů.
Popis skiagramu hrudníku.
Odběr krevních plynů z arterie.
Pleurální punkce.
Kardiopulmonální resuscitace.
Oxygenoterapie.
Odsávání sekretu z dýchacích cest.
Neinvazivní ventilace.

•

Praktické znalosti

Praktické dovednosti

Kompetence
po absolvování praxe

Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření pacienta.
Stanovení diferenciálně diagnostického postupu a plánu léčby.
Vyšetření a interpretace krevních plynů, spirometrie a RTG hrudníku.
Provedení pleurální punkce.
Indikace hrudní drenáže a bronchoskopie.
Stanovení podezření na onemocnění tuberkulózou s indikací dalšího
vyšetření za izolace.
• Vedení zdravotnické dokumentace.
•
•
•
•
•
•

Kompetence lékaře vykonávat níže uvedené činnosti samostatně pod konzultačním
vedením po ukončení základního interního kmene
Provedení vyšetření a příjem pacientů, vedení zdravotnické dokumentace.
Předkládání návrhu na další diagnostický a léčebný postup.
Propouštění pacientů.
Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek
minimálně 1x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny
ve vzdělávacím programu a logbooku.
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace.
•
•
•
•

9
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Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností absolvovaných na konci specializovaného výcviku

Teoretické znalosti

Školenec musí prokázat znalost struktury, fyziologie a patofyziologie dýchacího
ústrojí, anatomie i patologické anatomie dýchacího ústrojí, znalost fyziologie a patofyziologie
dýchání, cirkulace a poruch acidobazické rovnováhy. Musí ovládat etiologii, patogenezi,
epidemiologii, diagnostiku, terapii, rehabilitaci a prevenci tuberkulózy a respiračních nemocí.
Povinná je znalost problematiky tuberkulózy a respiračních nemocí ve svém regionu
a orientace i v celostátním měřítku.
Z tuberkulózy musí ovládat zásady sekundární preventivní péče, prevenci,
epidemiologii, diagnostiku, terapii, organizaci boje jak proti tuberkulóze dýchacího ústrojí,
tak i tuberkulóze mimoplicní. Dále je požadována znalost všech netuberkulózních
onemocnění dýchacího ústrojí, a to afekcí zánětlivých i nezánětlivých, onemocnění plic
profesionální, nádorová onemocnění plic a průdušek, nemoci s bronchiální obstrukcí, plicní
fibrózy, plicní manifestace systémových onemocnění a plicní projevy primárně mimoplicních
nemocí.
Pro terapii se zdůrazňuje zejména znalost farmakodynamiky a komplexní léčby
tuberkulózy u poskytovatelů zdravotních služeb poskytující lůžkovou nebo ambulantní
zdravotní péči a komplexní léčbu respiračních nemocí včetně indikací k chirurgické léčbě
a chemoterapie. Je požadována znalost komplikací léčby včetně projevů alergie na léčivé
přípravky a jejich zvládnutí, komplexní léčba akutní i chronické respirační nedostatečnosti,
správné vedení kyslíkové terapie, inhalační terapie, indikací k neinvazivní i invazivní
ventilaci. Uchazeč musí znát principy léčebné rehabilitace včetně indikací k ústavní
a lázeňské léčbě.
Teoreticky musí školenec ovládat: cytologickou diagnostiku (indikace k vyšetření,
odběr a uchování materiálů, hodnocení výsledků), indikace k chirurgickým diagnostickým
výkonům
(mediastinoskopii,
thorakoskopii
a videothorakoskopii,
parasternální
mediastinotomii), bioptické vyšetření (možnosti odběru materiálu, indikace, interpretace
výsledků), vyšetření bronchologické (indikace, diagnostické využití, léčebné bronchoskopické
výkony, možnosti řešení bronchiálních stenóz, hodnocení výsledků), vyšetření mechaniky
dýchání, respirace, plicní difúze, plicní cirkulace, bronchomotorické testy, bronchoalveolární
laváž, základy alergologických a imunologických testů. Musí znát principy diagnostiky
a léčby bronchogenního karcinomu.
Musí znát legislativní normy vztahující se k poskytování zdravotních služeb oboru
pneumologie a ftizeologie, výkonu praxe a povinných hygienických a protiepidemických
opatření. Specialista v oboru pneumologie a ftizeologie musí kromě své odborné kvalifikace
znát koncepci svého oboru a své povinnosti ve smyslu organizačních a provozních řádů
a dalších platných předpisů tak, aby dovedl samostatně pracovat u poskytovatele zdravotních
služeb poskytující lůžkovou nebo ambulantní zdravotní péči, vykonávat konziliární službu
v oboru pneumologie a ftizeologie pro ostatní obory, zvládnout problematiku boje proti
tuberkulóze i proti netuberkulózním nemocím dýchacího ústrojí, využít znalostí hlavních
zdravotnických programů v návaznosti na oborovou problematiku.
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Předpokladem k získání specializace je dokonalé zvládnutí teoretických i praktických
znalostí celého spektra nemocí plic, mediastina a pleury, včetně plicních projevů
mimoplicních nemocí a dalších patologických stavů postihujících dýchací ústrojí. Především
se jedná o následující tematické oblasti – moduly.
Moduly


Průduškové astma



Chronická obstrukční plicní nemoc



Bronchiektázie a další onemocnění bronchů



Zhoubné nádory plic, pleury a mediastina - primární i sekundární



Respirační infekce s výjimkou tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz



Tuberkulóza včetně mimoplicní tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz



Onemocnění plicních cév



Poškození plic vzniklé profesionální expozicí nebo vlivy prostředí



Difúzní intersticiální plicní nemoci a vzácné plicní nemoci



Respirační selhání



Nemoci pleury



Nemoci hrudní stěny, dýchacích svalů a bránice



Nemoci mediastina



Pleuro-pulmonální manifestace systémových a primárně mimoplicních nemocí



Hereditární a vývojové poruchy dýchacího ústrojí



Cystická fibróza



Alergická a eozinofilní plicní onemocnění, mimo astmatu



Poruchy dýchání ve spánku



Plicní projevy imunodeficitních stavů



Transplantace plic



Léčba závislosti na tabáku, prevence plicních nemocí



Intenzívní péče u respiračních nemocí



Plicní fyziologie při zátěži a plicní rehabilitace



Domácí péče a strategie časného převedení do domácí péče



Paliativní péče



Zobrazovací metody



Funkční vyšetření plic



Bronchoskopie



Pleurální výkony



Kožní testy (tuberkulinový test a testování alergenů)



Přístup orientovaný podle příznaků a znaků zjištěných u pacienta



Psychologické faktory a kvalita života u plicních nemocí



Veřejné zdravotnictví a náklady na zdravotnickou péči v České republice a v Evropě
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Epidemiologie plicních nemocí

Praktické dovednosti

Kromě výkonů požadovaných v základní části výcviku musí specialista v oboru
pneumologie a ftizeologie dále ovládat techniku některých diagnostických a terapeutických
výkonů jako je přímá baciloskopie a hodnocení výsledků kultivací etiologického agens TBC,
tuberkulinové testy a vakcinaci, fyzikální vyšetřovací metody, rentgenové diagnostické
metody, včetně CT vyšetření hrudníku a dalších zobrazovacích metod, vyšetření plicní
ventilace a respirace, techniku místního znecitlivění před zavedením bronchoskopu, základní
bronchoskopické vyšetření s odsátím bronchiálního sekretu, intubaci endotracheálními
kanylami pomocí laryngoskopu a bronchoskopu u pacientů v bezvědomí nebo narkóze,
zavedení bronchoskopu, punkci hrudníku, odběr arteriální krve. Musí být obeznámen též
s indikacemi ke kyslíkové léčbě, obzvláště se zřetelem k provádění nízkoprůtokové
oxygenoterapie u nemocných s respirační nedostatečností. Dále je třeba zvládnout všechny
formy inhalační terapie a neinvazivní ventilaci.
Přehled požadovaných výkonů provedených samostatně během specializačního
vzdělávání v oboru pneumologie a ftizeologie

Předložení seznamu pacientů, u nichž školenec samostatně provedl uvedené výkony.
Minimální počty výkonů
Výkony

Počet
pacientů

Základní bronchoskopické vyšetření

20

Pleurální punkce

30

Zavedení hrudního drénu (nebo asistence při zavádění hrudního drénu)

3

Odběr arteriální krve

10

Přímá TBC baciloskopie

5

Předložení potvrzení o provedení výkonů podepsané školitelem.
Minimální počty výkonů
Výkony

Počet

Provedení tuberkulinových testů

20

Samostatné zhodnocení CT vyšetření hrudníku

30

Samostatné zhodnocení:
spirometrických vyšetření

100

bronchomotorických testů

20

vyšetření celotělovou pletysmografií

20

vyšetření difúzní kapacity plic

10

12
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Samostatné zhodnocení skiagramů hrudníku

500

Samostatné zhodnocení cytologických preparátů s diferenciálním rozpočtem
buněk bronchoalveolární laváže

10

Seznam provedených praktických výkonů ve formě záznamu o provedených výkonech
(logbook) ve specializačním vzdělávání.
Teoretické znalosti
Z příbuzných oborů

Školenec musí být dobře obeznámen s nemocemi a stavy, které buď komplikují plicní
onemocnění nebo vedou k plicním projevům a ovlivňují funkci dýchacího ústrojí.
Jsou to především: plicní embolie, oběhové selhání akutní a chronické, poškození jater
a ledvin, především v důsledku podávání léčivých přípravků.
Dále musí být obeznámen se základy diagnostiky bakteriologické, virologické,
biochemické, hematologické a imunologické (indikace k vyšetření, odběr a transport
materiálu, klinické využití vyšetření).
Praktické dovednosti

Školenec musí získat praktické zkušenosti ze spolupráce s odborníky jiných oborů:
 anesteziologie a intenzivní medicína a intenzivní péče – zásady intenzivní
a anesteziologicko-resuscitační péče a indikace,
 hrudní chirurgie – vyšetření před plicními operacemi, posouzení únosnosti
plicních operací, zásady předoperační a pooperační péče,
 radiační a klinická onkologie – posouzení indikace radioterapie a chemoterapie
plicních nádorů a znalost komplikací této léčby, aplikace chemoterapie,
 fyzioterapie plicních nemocí.
U některých požadovaných výkonů se nepředpokládá, že je bude pneumolog v praxi
běžně provádět, ale bude je denně indikovat, s jejich nálezy pracovat, a proto je nutné jejich
praktické zvládnutí v průběhu specializačního vzdělávání.

4 Všeobecné požadavky
Absolvent specializačního vzdělávání:




dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí,
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků,
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
13
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matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými
i spolupracovníky,
má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky
zdravotnictví,
osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání
dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání
Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném
zařízení.
a) Průběžné hodnocení školitelem






záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti
v šestiměsíčních intervalech, záznamy o provedených činnostech
a výkonech v logbooku,
celkové zhodnocení na konci základního interního kmene a jeho záznam
v logbooku,
závěrečné hodnocení školitelem na konci specializovaného výcviku formou
záznamu v průkazu odbornosti.

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






absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene
potvrzené všemi školiteli s příslušnou specializovanou způsobilostí na
akreditovaném zařízení (viz tab. Část I.), v rozsahu stanoveném
vzdělávacím programem, v délce minimálně 24 měsíců,
předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
absolvování kurzu Novinky z vnitřního lékařství po ukončení základního
interního kmene a dalších školicích akcí.

c) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce










absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku,
absolvování povinných školicích akcí,
písemné doporučení školitele,
vypracování a předložení písemné práce v rozsahu 10 – 20 stran nejméně
6 týdnů před termínem teoretické části atestační zkoušky. Téma zadá
pověřená organizace,

14
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potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.
Část IV.).

d) Vlastní atestační zkouška




část praktická
- vyšetření pacienta (včetně anamnézy, fyzikálního vyšetření, stanovení
pracovní diagnózy, diferenciálně diagnostického rozboru, navržení
dalšího diagnostického postupu a léčby), popis skiagramu hrudníku
a spirometrického vyšetření.
část teoretická
- 3 odborné teoretické otázky (znalosti ftizeologie a pneumologie),
- obhajoba písemné práce.

6 Charakteristika činností, pro které absolvent
specializačního vzdělávání získal způsobilost
Absolvent specializačního vzdělávání získává specializovanou způsobilost v oboru
pneumologie a ftizeologie a je oprávněn samostatně provádět veškeré diagnostické, léčebné,
preventivní i dispenzární výkony oboru pneumologie a ftizeologie, včetně posudkové
a konziliární činnosti u poskytovatele zdravotních služeb poskytující lůžkovou a/nebo
ambulantní zdravotní péči.

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

15
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7.1

Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu – ambulantní
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie,

•

Personální
požadavky

•
•
•
•

Spektrum
požadavků,
výkonů,
činností

a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru
pneumologie a ftizeologie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného
poskytovatele zdravotních služeb.
Seznam dalších odborníků:
− 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie a
ftizeologie a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované
způsobilosti v oboru pneumologie a ftizeologie a s minimálním
úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ I. typu – ambulantní zařízení poskytující ambulantní diagnostickou,

léčebnou, konziliární, dispenzární a preventivní péči u dospělých a dětí
u všech onemocnění dýchacího ústrojí, včetně nádorů dolních dýchacích cest
a pleury a u tuberkulózy všech lokalizací.
• AZ I. typu zajišťuje školenci praktický výcvik kalmetizace.
• Ambulantní zařízení pracuje samostatně jako terénní ambulance specialisty,
poskytovatele zdravotních služeb.

7.1.2 Akreditované zařízení II. typu – základní lůžkové
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie,

•

Personální
požadavky

•
•
•
•

a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru
pneumologie a ftizeologie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného
poskytovatele zdravotních služeb.
Seznam dalších odborníků:
− 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie a
ftizeologie a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované
způsobilosti v oboru pneumologie a ftizeologie a s minimálním
úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.
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• AZ II. typu zajišťuje diagnostiku všech plicních onemocnění včetně TBC
•
•

Spektrum
požadavků,
výkonů,
činností

•

•

•

a bronchogenního karcinomu.
Realizuje diagnostické a léčebné plány všech plicních onemocnění
s výjimkou komplikovaných stavů, které vyžadují přijetí na JIP.
Stanovuje indikace onkologické a chirurgické léčby, s výjimkou vyšetření
před transplantací plic a před redukčními operacemi plicního emfyzému.
Součásti podílející se na činnosti AZ:
- lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny,
- lůžkové oddělení vnitřního lékařství,
- lůžkové oddělení dětského lékařství.
AZ II. typu musí zajišťovat:
- bronchoskopii, spirometrii, oxygenoterapii, inhalace, pleurální
punkce, hodnocení skiagramu hrudníku a další diagnostické
a léčebné výkony, běžně prováděné v péči o nemocné s plicními
nemocemi.
AZ zajišťuje praktický výcvik základních metod používaných
v mykobakteriologii a pneumologické cytodiagnostice, hodnocení CT
hrudníku, tyto výkony však zařízení nemusí samo provádět.

7.1.3 Akreditované zařízení III. typu – specializované lůžkové
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru pneumologie a ftizeologie,

•

Personální
požadavky

•
•
•
•

a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru
pneumologie a ftizeologie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného
poskytovatele zdravotních služeb.
Seznam dalších odborníků:
− 3 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie a
ftizeologie a min. 5 let praxe v oboru od získání specializované
způsobilosti v oboru pneumologie a ftizeologie a s minimálním
úvazkem ve výši 2,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec v rámci kmene – 1:2.
Poměr školitel/školenec v rámci specializovaného výcviku – 1:3.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

• AZ III. typu provádí:

Spektrum
požadavků,
výkonů,
činností

- diagnostiku a léčbu všech plicních onemocnění, včetně TBC
a bronchogenního karcinomu u nemocných,
- diagnostiku a léčbu nemocných s komplikovaným průběhem
uvedených onemocnění, včetně respirační insuficience, syndromu
spánkové apnoe, fibrotizujících plicních procesů,
- léčí také plicní komplikace u nemocných s imunodeficitem.

• AZ III. typu provádí:

- diagnostiku a léčbu u nemocných, jejichž stav vyžaduje přijetí na JIP
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s pneumologickým zaměřením,
- vyšetření před transplantací plic či před redukčními operacemi
plicního emfyzému,
- vyšetření u nemocných, u kterých je navrhována dlouhodobá domácí
oxygenoterapie včetně léčby tekutým kyslíkem.
• AZ III. typu zajišťuje:

- konziliární činnost v krajském rozsahu pro základní oddělení akutní
lůžkové péče oboru pneumologie a ftizeologie, pro zařízení
specializované následné péče oboru pneumologie a ftizeologie
a pro další obory.

• AZ III. typu provádí:

- bronchoskopie včetně intervenčních metod, kompletní funkční
vyšetření plic (včetně celotělové pletysmografie, difúzní kapacity
plic, plicní compliance, spiroergometrie, bronchoprovokačních testů
a krevních plynů), oxygenoterapie, inhalace, hodnocení skiagramu
hrudníku, pleurální punkce, hrudní drenáže a další diagnostické
a léčebné výkony, běžně prováděné v péči o nemocné s plicními
nemocemi.

• Součástí AZ je jednotka intenzívní péče, tato však není nutnou podmínkou.
• AZ III. typu zajišťuje praktický výcvik základních metod používaných

v mykobakteriologii, pneumologické cytodiagnostice a hodnocení CT
hrudníku, tyto výkony však zařízení nemusí samo provádět.

7.2
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
pneumologie a ftizeologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
pneumologie a ftizeologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
pneumologie a ftizeologie, a to v části „akreditované zařízení III. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
nástavbového oboru hrudní chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. nebo II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
alergologie a klinická imunologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
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11)
12)

13)

...v jakémkoliv vzdělávacím programu.
...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské
ozáření, tzn. nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších
předpisů.
...v uvedeném vzdělávacím programu.

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1
8.1.1

Charakteristika vzdělávacích aktivit
Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1

Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní

medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou
problematiku.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec)

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem
/transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.
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MZ ČR
8.1.2

Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

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

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16

21
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a
komunikace
Personální zabezpečení
• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým

vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.

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

Minimální
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

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

Minimální
počet hodin

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací

v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie a
zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů.
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8.1.5 Program kurzu Novinky z vnitřního lékařství
Předmět

Minimální
počet hodin

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

6

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

3

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

4

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

2

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

3

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

3

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu nejběžnějších nefrologických chorob.

2

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

2

Aktuální pohled na diagnostiku a léčbu diabetu (pro internisty).

2

Aktuality v přístupu k revmatologickým chorobám (pro internisty).

2

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

2

Aktuality v neurologii, zejména přístup k cévním mozkovým příhodám.

2

Novinky v racionalizaci preskripce a nežádoucích účincích léků.

1

Pracovní lékařství a toxikologie: aktuální přehled pro internisty.

1

Celkem

35

Personální a technické zabezpečení kurzu Novinky z vnitřního lékařství
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, nebo specializovanou

způsobilostí ve vyučované problematice a praxí nejméně 10 let v oboru.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
Technické zabezpečení
• Učebna/posluchárna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí.
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8.1.6 Program kurzu Pneumologie a ftizeologie
Předmět

Minimální
počet hodin

Příznaky plicních nemocí a jejich fyzikální vyšetření.

2

Mikrobiologická problematika v pneumologii a ftizeologii.

1

Zobrazovací metody I. (skiagram hrudníku).

1

Zobrazovací metody II. (MR, výpočetní tomografie, výpočetní tomografie
s vysokou rozlišovací schopností (HRCT), monografie hrudníku).

2

Zobrazovací metody III. (pozitronová emisní tomografie, scintigrafie).

2

Imunologie a genetika respiračních nemocí.

2

Mechanika dýchání ve zdraví a nemoci. Patofyziologie dýchání a funkční
vyšetření.

2

Diagnostická bronchoskopie.

1

Terapeutická bronchoskopie, punkce a drenáže.

1

Respirační insufience.

1

Chronická obstrukční plicní nemoc.

2

Klasifikace a léčba brochiálního astmatu.

1

Obtížně léčitelné astma.

1

Bronchiektázie.

2

Rehabilitace v pneumologii a ftizeologii.

1

Dlouhodobá domácí oxygenoterapie.

1

Cystická fibróza.

1

Strategie antibiotické léčby.

1

Infekce dolních dýchacích cest (tracheobronchitidy, bronchiolitidy a
pneumonie).

2

Infekce u imunokompromitovaných pacientů.

1

Vývoj respiračního traktu a novorozenecké pneumopatie.

1

Cytologické vyšetření v pneumologii, systematika plicních nádorů.

1

Diagnostika, klasifikace a staging karcinomu plic.

2

Nádory pohrudnice.

1

Léčba karcinomu plic.

1

Méně časté nádory plic.

1

Plicní hypertenze.

1

Cor pulmonale. Kardinální příčiny dušnosti. Léčba.

1

Specifické aspekty léčby v těhotenství.

1

Plicní intoxikace a nemoci z povolání

1

Syndrom spánkové apnoe.

2

Radioterapie karcinomu plic.

1

Záněty a nádory mediastina.

1
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Epidemiologie pneumologie a ftizeologie.

1

Klinický obraz tuberkulózy. Léčba tuberkulózy plic. Léčba rezistentní
tuberkulózy plic.

3

Dětská tuberkulóza. Zvláštnosti vyšetřovacích postupů u respiračních
onemocnění v dětském a mladistvém věku.

2

Netuberkulózní mykobakteriózy.

1

Transplantace plic.

1

Speciální postupy v intenzivní pneumologii.

2

Umělá plicní ventilace.

1

Vyšetřovací chirurgické metody a indikace k chirurgickým výkonům.

1

Tromboembolická nemoc.

1

Pneumotorax.

1

Pleurální syndrom.

1

Idiopatické intersticiální pneumonie.

2

Sarkoidóza a jiné granulomatózy.

2

Plicní manifestace kolagenóz.

1

Polékové postižení plic a jiné intersticiální plicní procesy.

1

Plicní problematika potápění a pobytu ve výškách.

1

Léčba závislostí na tabáku.

1

Závěr kurzu.

1

Celkem

66

Personální a technické zabezpečení kurzu Pneumologie a ftizeologie
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie.
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody.
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru lékařská

mikrobiologie, pracovní lékařství, dětské lékařství, radiologie a zobrazovací metody, hrudní
chirurgie, případně se specializovanou způsobilostí v jiných oborech.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; praktické demonstrace na klinických

odděleních AP III. typu, popř. v laboratořích.
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Vzdělávací program
nástavbového oboru *
DĚTSKÁ NEFROLOGIE
1
2

3
4
5
6
7

8

9

179
Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ...............................................................................
1
180
Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru .........................................
2
180
2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců...............................................2
181
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu .......................................................................3
Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam
182
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4
183
Všeobecné požadavky........................................................................................................
5
184
Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru..................................................................
6
Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru
184
získal zvláštní odbornou způsobilost ...............................................................................
6
184
Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................
6
185
7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)..........................................................................................7
186
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení .....................................................8
Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální a technické vybavení pro
187
jejich realizaci ....................................................................................................................
9
187
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ............................................................................9
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* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky
č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů).

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru
Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru dětská nefrologie je získat teoretické znalosti
a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní zdravotní péči dětem
s onemocněním ledvin a močových cest u poskytovatelů zdravotních služeb poskytující
zdravotní lůžkovou a specializovanou ambulantní péči.

1
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2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru
Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru dětská nefrologie je získání
specializované způsobilosti v oboru nefrologie nebo dětské lékařství.
Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je
stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být
nižší než v případě celodenní průpravy.
Celková délka přípravy v oboru dětská nefrologie je v minimální délce 24 měsíců,
z toho
2.1

Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) povinná praxe
Akreditované zařízení
dětská nefrologie
typu

1), 2)

Počet měsíců

– poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II.

dětská nefrologie 2) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací
II. typu – transplantační centrum pro děti

z toho

18
2

b) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení
dětská urologie

Počet měsíců
2

3)

anesteziologie a intenzivní medicína

4), 5)

jednotka intenzivní péče 6)

z toho

2
min. 1

nefrologie
– poskytovatel zdravotních služeb pečující o dospělé nemocné
s chorobami ledvin a močových cest

14 dní

dietologie

14 dní

4), 7)

psychiatrie

4), 8)

a klinická psychologie

14 dní

kardiologie

4), 9)

(diagnóza a léčba hypertenze)

14 dní

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel
2
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zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba,
která nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle
ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
V průběhu vlastního specializovaného výcviku v oboru dětské lékařství může být část
přípravy věnována výcviku v některém pediatrickém oboru (maximálně v rozsahu
12 měsíců) dle příslušného vzdělávacího programu – dětská nefrologie, pokud tato praxe
probíhá na specializovaných dětských lůžkových odděleních. Tato absolvovaná odborná
praxe se může započítat při dalším vzdělávání v jiném oboru specializace nebo
v certifikovaném kurzu (nástavbovém oboru), pokud odpovídá její obsah příslušnému
vzdělávacímu programu (dle ustanovení § 21e odst. 5 a ustanovení § 21g odst. 2 zákona
č. 95/2004 Sb.), pokud od jejího ukončení neuplynulo více než 10 let.
2.2

Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře

Počet dní

kurz Lékařská první pomoc

3

10)

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

10)

2

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 10)

1

kurz Radiační ochrana

1

11)

d) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře

Délka trvání

další kurzy, vědecké a vzdělávací akce garantované příslušnou odbornou
společností nebo Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále
jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo lékařskými
fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými zařízením, aj.

v rozsahu min.
20 hod.

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

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

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonů
O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (odborný index). Potvrzené výkony musí být
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.
Dětský nefrolog si musí osvojit znalosti a dovednosti nezbytné ke zdravotní péči o děti
s onemocněním ledvin a močových cest. Spolu s gynekology a neonatology působí jako
konzultant v případě prevence vrozených nefropatií resp. uropatií u ještě nenarozeného dítěte.
Teoretické znalosti




















Homeostáza, její poruchy zvláště v souvislosti s poruchami funkce ledvin, objem,
osmolalita, elektroneutralita a acidobazická rovnováha.
Anatomie, histologie a patofyziologie funkce ledvin, embryologie močových cest
a ledvin, vrozené vývojové vady, lékařská genetika s ohledem na choroby ledvin –
dědičné choroby a vady postihující ledviny.
Vyšetření moče, vyšetření funkce ledvin, zobrazovací metody, interpretace
vyšetření moče, vyšetření vnitřního prostředí (biochemické vyšetření krve)
a nálezů ze zobrazovacích vyšetření.
Imunologie a alergologie ve vztahu k chorobám ledvin.
Histologie ledvin – základní popisy patologických nálezů a jejich interpretace.
Základy urologie, urologické vyšetřovací metody, urodynamické vyšetření –
principy a interpretace.
Příčiny a diferenciální diagnostika hematurie – nemoci glomerulů –
glomerulonefritidy akutní a chronické, imunologicky podmíněné problémy,
hematologicky podmíněné problémy, hemolyticko-uremický syndrom, anatomické
problémy včetně traumatu, metabolické problémy – urolitiáza, dolní močové
cesty.
Příčiny a diferenciální diagnostika proteinurie-glomerulární a tubulární
proteinurie, přechodná a ortostatická proteinurie, nefrotický syndrom.
Poruchy funkce tubulů, syndromy s renální tubulární acidózou, tubulointersticiální
nefritis.
Infekce močových cest – diagnóza, léčba, vyšetřovací metody, dispenzární péče,
prevence, vesikoureterální reflux, obstrukční nefropatie, parazitární choroby
u dětí, gynekologické problémy u dětí.
Hypertenze – diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba.
4

ČÁSTKA 12     l     VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program nástavbového oboru Dětská nefrologie 183

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEFROLOGIE

MZ ČR







Urologie – vrozené vady vývodných močových cest a ledvin, fimóza,
konglutinace, chlopně uretry, stenóza uretry, skrotální syndrom, retence varlat,
nádory varlat, tumory uropoetického systému, úrazy ledvin, lokalizované infekce
ledvin – absces ledvin, trombóza renálních cév.
Toxické neuropatie.
Tumory ledvin a močových cest.
Selhání ledvin – akutní a chronické selhání ledvin, příčiny, klinika, vnitřní
prostředí, dietní a konzervativní léčba, eliminační metody, transplantace ledvin.

Praktické dovednosti
Minimální počet výkonů
Výkony

Počet

Mikroskopické vyšetření močového sedimentu

30

Katetrizace močového měchýře

20

Suprapubická punkce

10

Indikace k hemoperfúzi, hemodialýze, řízení eliminace

10

Renální biopsie, indikace, provedení

10

Ultrazvukové vyšetření ledvin (fakultativní dovednost) – většinou vyšetření provádí obor radiologie
a zobrazovací metody, dětská radiologie

4 Všeobecné požadavky
Absolvent nástavbového oboru:











dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí,
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků,
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými
i spolupracovníky,
má základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, právních
předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky
zdravotnictví,
osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání
dat, odborných informací a komunikace.
5
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5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru
Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.
a)

Průběžné hodnocení školitelem
školitel pravidelně a průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické
dovednosti školence a svá hodnocení zapisuje do průkazu odbornosti
v šestiměsíčních intervalech. V závěru vzdělávání školitel zapíše celkové
hodnocení školence a doporučí přistoupení k závěrečné zkoušce.
Předpoklad přístupu k závěrečné zkoušce
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku,
doporučení školitele,
potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.
Část II.).
Vlastní závěrečná zkouška
praktická část – vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnostika,
vyšetřovací postup, navržená léčba,
teoretická část – 3 odborné otázky.


b)









c)





6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou způsobilost
Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní
odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou
způsobilost.
Absolvent nástavbového oboru dětská nefrologie získává zvláštní odbornou
způsobilost, která ho opravňuje k samostatnému výkonu činnosti jako dětský nefrolog
působící u poskytovatele zdravotních služeb poskytující specializovanou lůžkovou
a ambulantní péči dětem, event. specializovanou ambulantní péči v přednemocniční péči.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení
Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.).
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve
svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14
6
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odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.
7.1
7.1.1

Akreditovaná zařízení (AZ)
Akreditované zařízení I. typu

Personální
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost nebo zvláštní odbornou způsobilost
v oboru dětská nefrologie a délku praxe v oboru min. 5 let po získání
specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti v oboru dětská
nefrologie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb.
• Seznam vedoucích zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné
způsobilosti.
• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

Materiální
a technické
vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Svou činností pokrývá téměř plné spektrum oboru, může chybět jedna
subspecializace (transplantace).

7.1.2

Akreditované zařízení II. typu

Personální
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost nebo zvláštní odbornou způsobilost
v oboru dětská nefrologie a délku praxe v oboru min. 5 let po získání
specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti v oboru dětská
nefrologie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele
zdravotních služeb.
• Seznam vedoucích zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu
zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné
způsobilosti.
• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

Materiální
a technické
vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Svou činností pokrývá plné spektrum oboru.

7
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7.2

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ NEFROLOGIE

Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
nástavbového oboru dětská nefrologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
nástavbového oboru dětská nefrologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
nástavbového oboru dětská urologie, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat obsah poskytované péče v rámci ošetřovacího
dne „OD“ stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává
seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a to pro
kapitolu 5. „OD 00003, OD 00012“ a pro kapitolu „7.1.1. OD resuscitační péče 00061“ a pro
kapitolu „7.1.3. OD intenzivní péče nižšího stupně 00068“ a dále musí splňovat minimální
personální zabezpečení podle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
nefrologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
psychiatrie, a to v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
kardiologie, a to v části „akreditované zařízení“.
...v jakémkoliv vzdělávacím programu.
...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské
ozáření, tzn. nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších
předpisů.

8
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1
8.1.1

Charakteristika vzdělávacích aktivit
Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1

Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem

20
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní
medicíny a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou
problematiku.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec)
umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.

10
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

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

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16

11
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace
Personální zabezpečení
• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým
vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy
zdravotnické legislativy, event. jiné.
8.1.3

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

Předmět

Minimální
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové
nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

12
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8.1.4

Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Minimální
počet hodin

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací
v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“))
pro předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie
a zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů.

13
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202
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Doporučená literatura.....................................................................................................207
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* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky
č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů).

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru
Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru epidemiologie je získání potřebných
teoretických znalostí a praktických dovedností v užití epidemiologické metodologie a obecné
a speciální epidemiologie infekčních nemocí, umožňujících samostatnou činnost
na epidemiologických pracovištích zařízení ochrany veřejného zdraví a pracovištích sledování
zdravotního stavu populace.

2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru
Podmínkou pro zařazení do oboru epidemiologie je získání specializované
způsobilosti v oboru hygiena a epidemiologie.

1
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Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než je
stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí být
nižší než v případě celodenní průpravy.
Celková délka přípravy v oboru epidemiologie je v minimální délce 24 měsíců, z toho
2.1

Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) povinná praxe
Akreditované zařízení
epidemiologie
– poskytovatel zdravotních služeb nebo Krajská hygienická
stanice s akreditací I. nebo II. typu
1), 2)

z toho

epidemiologie 2) – poskytovatel zdravotních služeb nebo Krajská
hygienická stanice s akreditací II. typu

Počet měsíců
20
12

b) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení
infekční lékařství

lékařská mikrobiologie

Počet měsíců
2

3), 4)
3), 5)

2

Výcvik probíhá na standardních infekčních a mikrobiologických pracovištích, resp.
klinikách s nepřetržitým a neselektovaným příjmem nemocných a dostatečně velkým
spádovým územím, která získala akreditaci.
Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel
zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba,
které nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle
ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a
věcné vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
2
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Poskytovatel zdravotních služeb nebo Krajská hygienická stanice disponuje náležitým
personálním a přístrojovým vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální
podmínky uvedené v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu
Část II.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře
kurz Lékařská první pomoc

Počet dní
3

6)

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 6)
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

2
1

6)

kurz Aktuální epidemiologická problematika a epidemiologická metodologie

7)

14

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší
než 5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
Pokud školenec absolvoval kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek
(NL) a léčba závislostí v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než 10 let,
nemusí být absolvován znovu a započítá se.
d) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře

Délka trvání

vzdělávací akce pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen
„ČLK“) a dalšími institucemi pověřenými vzděláváním, včetně účasti
na konferencích, sympóziích atd.

v rozsahu min.
20 hod. ročně

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

Školenec musí prokázat teoretické znalosti, a to zejména:


schopnost popsat demografickou strukturu dané populace a z ní vyvodit možné
charakteristiky zdravotního stavu této populace,

3
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znalost základních principů identifikace životních podmínek a faktorů životního
prostředí, které mohou, buď negativně (rizikové faktory) nebo pozitivně, ovlivnit
zdravotní stav populace,
znalost metody časových řad a umět ji použít; umět zhodnotit trend nemocnosti
a úmrtnosti,
identifikovat zdroje dat, zhodnotit jejich spolehlivost a určit metodiku jejich sběru,
třídění a způsob hodnocení,
charakterizovat ukazatele extenzity a intenzity, provést výpočet ukazatelů
demografických a ukazatelů nemocnosti a úmrtnosti,
určit vhodný způsob prezentace dat,
provést zhodnocení nemocnosti a úmrtnosti podle základních deskriptivních
charakteristik (osoba, místo, čas) spolu s užitím standardizace,
na základě zjištěných asociací umět vyslovit hypotézu o možných příčinných
vztazích mezi faktory a nemocí a vysvětlit vztahy mezi asociací a kauzalitou,
dokázat navrhnout vhodnou epidemiologickou studii k efektivní identifikaci
faktorů ovlivňujících riziko vzniku daného onemocnění, zdůvodnit výhody
a nevýhody různých epidemiologických studií,
umět posoudit výsledky praktické aplikace epidemiologické metody práce
(epidemiologické studie) při sledování zdravotního stavu populace,
určit vhodnost screeningového testu pro daný úkol s ohledem na jeho senzitivitu
a specificitu a predikční hodnotu,
znát zásady náhodného výběru a umět použít různé metody tohoto výběru,
znát obvyklé zdroje systematických chyb (bias) a zavádějících faktorů
(confounding) při plánování resp. hodnocení epidemiologických studií, znát
způsoby jejich eliminace,
umět vypočítat standardní chybu a intervaly spolehlivosti,
znát základní epidemiologické ukazatele vztahu mezi expozicemi a následkem,
znát základy multifaktoriální analýzy,
umět používat základní epidemiologický software.

Nedílnou součástí rozsahu znalostí epidemiologické metodologie je:





znalost principů obecné epidemiologie infekčních nemocí,
zevrubná znalost epidemiologické charakteristiky, biologických vlastností
původců, metod laboratorní diagnostiky, protiepidemických opatření všech nákaz
u nás se běžně vyskytujících a u nákaz podléhajících Mezinárodnímu zdravotnímu
řádu,
orientační znalost epidemiologické charakteristiky, základních biologických
vlastností původců, principů laboratorní diagnostiky a základních
protiepidemických opatření nákaz pro nás exotických,

4

ČÁSTKA 12     l     VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program nástavbového oboru Epidemiologie 197

Vzdělávací program oboru EPIDEMIOLOGIE

MZ ČR


znalost zásad problematiky dozoru nad hygienickými podmínkami
ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče (pevné odpady, možná
zdravotní rizika pro obyvatelstvo).

Praktické dovednosti

Školenec musí prokázat praktické znalosti, a to zejména:


















znalost aplikace principů epidemiologické metody v terénní praxi,
zvolit a provést optimální výběr souborů pro epidemiologické studie s ohledem
na vyloučení zavádějících a zkreslujících faktorů a vlivu náhody,
znalost indikace vhodného typu epidemiologické studie pro danou situaci;
schopnost navrhnout obrysy protokolu studie,
kriticky zhodnotit výsledky epidemiologické studie,
orientaci v metodách v souvislosti se sledováním jednotlivých aspektů zdravotního
stavu populace resp. s přípravou epidemiologických studií,
znalost aplikace optimálních protiepidemických opatření v dané epidemiologické
situaci včetně zhodnocení jejich účinnosti,
schopnost epidemiologického zdůvodnění imunopreventivních, resp.
imunoprofylaktických opatření v různých epidemiologických situacích,
detailní znalost způsobů odběru a transportu biologického materiálu odebíraného
v ohnisku nákazy,
schopnost nástinu komplexních opatření k potlačení výskytu nozokomiálních
nákaz v daném zdravotnickém zařízení,
schopnost komplexní interpretace epidemiologických, klinických a laboratorních
dat pro danou situaci.

Z ostatních oborů
Infekční lékařství


Základní znalost patogeneze infekčních onemocnění u nás se vyskytujících
a závažných infekčních onemocnění exotických.

Lékařská mikrobiologie





Orientační znalost z obecné lékařské mikrobiologie.
Schopnost indikace optimálních vyšetřovacích metod nákaz u nás se
vyskytujících.
Schopnost interpretace laboratorních výsledků.

5
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4 Všeobecné požadavky
Absolvent nástavbového oboru:






dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí,
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků,
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
zná organizaci zdravotnictví, právní předpisy a nařízení platná na úseku hygieny
obecné a komunální a související předpisy pro další výkon činnosti v oboru,
právní rámec lékařské praxe.

5 Hodnocení specializačního vzdělávání
Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.
a)
b)

Záznam školitele o absolvované praxi a konkrétních činnostech na školicích
pracovištích v průkazu odbornosti (po 3 měsících) a v logbooku.
Předpoklady přístupu k závěrečné zkoušce
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
vypracování písemné práce/projektu z vlastní praxe (předložena nejméně
1 měsíc před termínem ústní zkoušky),
potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.
Část II.).
Vlastní závěrečná zkouška
praktická část – obhajoba projektu z vlastní praxe,
– písemný test – úspěšnost min. 75%.
teoretická část – 3 odborné otázky.








c)





6
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6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou způsobilost
Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní
odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou
způsobilost.
Absolvent nástavbového oboru epidemiologie je schopen připravovat, realizovat
a vyhodnocovat surveillance programy a epidemiologické studie zaměřené na prevenci
infekčních nemocí, plánovat, provádět, řídit a kontrolovat protiepidemická opatření.
Je způsobilý aplikovat principy medicíny založené na důkazech v přípravě, realizaci,
hodnocení a interpretaci výsledků epidemiologických studií zaměřených na sledování
zdravotního stavu populace.

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

7
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Akreditovaná zařízení (AZ)
Akreditované zařízení I. typu
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru epidemiologie a min. 5 let

Personální
požadavky

Materiální
a technické
vybavení
Organizační
a provozní
požadavky
7.1.2

praxe v oboru epidemiologie od získání specializované způsobilosti nebo má
zvláštní odbornou způsobilost v oboru epidemilogie, z toho alespoň 3 roky
praxe od získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru epidemiologie a s
minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb
nebo u Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“).
• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.
•
•
•
•

Vybavení KHS dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
KHS musí umožnit přístup k příslušným hygienickým registrům a epidatu.
Vybavení poskytovatele zdravotních služeb dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
Učebna s PC a dataprojektorem.

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ je územní pracoviště Krajské hygienické stanice, které provádí

epidemiologická šetření či řeší epidemiologické studie.

Akreditované zařízení II. typu
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru epidemiologie a min. 5 let

Personální
požadavky

Materiální
a technické
vybavení
Organizační
a provozní
požadavky

praxe v oboru epidemiologie od získání specializované způsobilosti nebo má
zvláštní odbornou způsobilost v oboru epidemilogie, z toho alespoň 3 roky
praxe od získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru epidemiologie a s
minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb
nebo u Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“).
• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.
• Vybavení KHS dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
• KHS musí umožnit přístup k příslušným hygienickým registrům a epidatu.
• Vybavení poskytovatele zdravotních služeb dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
• Učebna s PC a dataprojektorem.
• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Kontinuální činnost zařízení dle Statutu MZ, provádění kompletního

8
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Státního zdravotního dozoru.
• Kontinuální činnost KHS dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších

předpisů.

• AZ je KHS nebo její územní pracoviště, které provádí epidemiologická

šetření či řeší epidemiologické studie, nebo Státní zdravotní ústav.

7.2
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

Poskytovatel zdravotních služeb nebo Krajská hygienická stanice musí splňovat podmínky
stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru epidemiologie, a to v části
„akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb Krajská hygienická stanice musí splňovat podmínky
stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru epidemiologie, a to v části
„akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
infekční lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
lékařská mikrobiologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
… v jakémkoliv vzdělávacím programu.
… v uvedeném vzdělávacím programu.

9
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1

Charakteristika vzdělávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Lékařská první pomoc
Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1

Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem

20

Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní

medicína a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou

10
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problematiku.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec)

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.

11
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

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

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace
Personální zabezpečení
• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým

vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.

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

Minimální
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

13
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Program kurzu Aktuální epidemiologická problematika
a epidemiologická metodologie

Předmět

Minimální
počet hodin

Uspořádání epidemiologických studií (design deskriptivních, analytických
a intervenčních studií).

4

Ukazatele asociace (výpočty na modelových příkladech).

4

Hierarchie a váha vědeckých důkazů. Zevšeobecnění a kauzalita. Kritéria
kauzality.

3

Interní a externí validita epidemiologické studie, iterakce. Selekční a informační
bias, confounding. Hodnocení role náhody.

3

Problémově orientovaná výuka (řešení modelových situací a praktických
příkladů.

3

EBM – princip, uplatnění v diagnostice, v hodnocení prognózy, při volbě
nejvhodnější terapie.

4

Syntéza vědeckých dat (přehledové články, metaanalýzy a systematické
přehledy). Vyhledávání důkazů v elektronických zdrojích. Procvičení vyhledání
důkazu v dostupných zdrojích.

4

Tvorba souborů pro epidemiologické studie. Zpracování a prezentace
epidemiologických dat. Aplikace biostatistiky v epidemiologickém výzkumu.

4

Aktuality v epidemiologii infekčních nemocí a jejich prevenci.

4

Vysoce virulentní nákazy a jejich prevence a represe.

3

Šetření v ohnisku nákazy. Problémová výuka (řešení modelové situace).

4

Celkem

40

Personální a technické zabezpečení kurzu Aktuální epidemiologická problematika
a epidemiologická metodologie
Personální zabezpečení
• Lékaři s nejvyšším vzděláním v oboru epidemiologie nebo se specializovanou způsobilostí nebo

zvláštní odbornou způsobilostí v oboru epidemiologie a praxí nejméně 5 let v oboru.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru epidemiologie a nejméně 10 let praxe v oboru.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

14
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9 Doporučená literatura
Doporučená literatura
GŐPFERTOVÁ, D., a kol. Epidemiologie. Praha: Triton, 1999. 224 s. ISBN 80-7254-037-8.
PRYMULA, R., a kol. Biologický a chemický terorismus. Praha: Grada, 2002. 150 s.
ISBN 80-247-0288-6.
ŠRÁMOVÁ, H., a kol. Nozokomiální nákazy II Praha: Maxdorf, 2001. 303 s. ISBN 80-85912-25-2.
TICHÁČEK, B. Epidemiologická metoda a její aplikace. Praha: Avicenum, 1989. 169 s.
ŽÁČEK, A. Metody studia zdraví a nemocí v populaci: úvod do epidemiologie neinfekčních chorob.
2. uprav. a dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1984. 402 s.
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Vzdělávací program
nástavbového oboru *
FONIATRIE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ...............................................................................
1
208
209
Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru .........................................
2
2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců ............................................2
209
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................3
210
Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam
211
požadovaných výkonů.......................................................................................................
4
215
Všeobecné požadavky........................................................................................................
8
215
Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru..................................................................
8
Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru
216
získal zvláštní odbornou způsobilost ...............................................................................
9
216
Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................
9
217
7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................10
218
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................11
Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální a technické vybavení pro
jejich realizaci ..................................................................................................................219
12
219
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................12
Doporučená literatura.....................................................................................................224
17

* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky
č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
a oborech certifikovaných kurzů).

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru
Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru foniatrie je příprava odborníka v oblasti
poruch a vad mezilidské komunikace, který zná fyziologii a patofyziologii, klinickou
problematiku, etiologii, patogenezi, diferenciální diagnostiku, terapii, rehabilitaci a prevenci
poruch a vad řeči, hlasu a sluchu a funkcí, které tvoří fyziologický základ dorozumívacího
procesu; a specialisty v problematice péče o poruchy polykání. V diagnostice uplatňuje
vyšetřovací metody otorinolaryngologie, které rozvíjí o vlastní foniatrické vyšetřovací metody
a metody přijaté z jiných hraničních oborů, adaptované na potřeby foniatrie – např. z oborů
lékařských – neurologie, psychiatrie, a z nelékařských oborů – lingvistiky, fonetiky, speciální
pedagogiky – logopedie, výuky zpěvního hlasu a jevištní řeči, klinické psychologie;
z technických oborů pak především z akustiky, počítačové techniky, biofyziky atd.
Má hluboké teoretické a praktické znalosti v oblasti sluchové a hlasové protetiky. Zná teorii,
1
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indikace, předepisování a praktickou aplikaci rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
a přístrojů a tuto protetiku provádí. Ovládá problematiku hlasových profesionálů.
Svou náplní patří foniatrie mezi obory rehabilitačního charakteru, péče o foniatrické
pacienty je z velké části pravidelná a dlouhodobá.

2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru
Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru foniatrie je získání specializované
způsobilosti v oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.
Vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle ustanovení § 79 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávání může probíhat jako rozvolněná příprava, to je při nižším rozsahu, než
je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto případě celková délka, úroveň a kvalita nesmí
být nižší než v případě celodenní průpravy.
Celková délka přípravy v oboru foniatrie je v minimální délce 24 měsíců, z toho
2.1

Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) povinná praxe
Akreditované zařízení
foniatrie

1), 2)

Počet měsíců

– poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. typu
foniatrie

1)

– poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. typu

22
16

foniatrie 2) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací II. typu

4 + 2 týdny

specializační stáž – na jiném akreditovaném zařízení s akreditací
II. typu s lůžkovým oddělením, které pokrývá celý rozsah
vzdělávacího programu

1

2)

z toho

povinná předatestační stáž 2) – na výukovém zařízení s akreditací
II. typu, které pokrývá celý rozsah vzdělávacího programu

2 týdny

b) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení

Počet týdnů

neurologie

3), 4)

včetně dětské neurologie

psychiatrie

3), 6)

včetně dětské a dorostové psychiatrie

klinická logopedie

3

5)
7)

2
3

Výcvik probíhá u poskytovatelů zdravotních služeb nebo jiných fyzických nebo
právnických osob, kteří získali akreditaci podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu

2

210
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zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.“).
Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel
zdravotních služeb. Poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba,
která nemá akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle
ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.
Poskytovatel zdravotních služeb splňuje personální zabezpečení dle vyhlášky
č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 99/2012 Sb.“) a minimální technické a věcné
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné
vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „vyhláška č. 92/2012 Sb.“).
Poskytovatel zdravotních služeb disponuje náležitým personálním a přístrojovým
vybavením a zázemím pro školence a splňuje i další minimální podmínky uvedené
v požadavcích na akreditovaná zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
c) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení
plastická chirurgie

Počet týdnů
2

3), 8)

stomatologická protetika (nemusí být akreditované zařízení)

2.2

2

Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
d) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináře

Počet dnů

kurz Lékařská první pomoc

3

9)

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 9)
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí
kurz Radiační ochrana

2
9)

1

10)

1

test Sluchová protetika 11)

1

Pokud školenec absolvoval kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší než
5 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.
Pokud školenec absolvoval kurzy Prevence škodlivého užívání návykových látek
a léčba závislostí a Radiační ochrana v rámci jiného vzdělávacího programu v době ne delší
než 10 let, nemusí být absolvovány znovu a započítají se.

3
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e) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře

Délka trvání

další kurzy, vědecké a vzdělávací akce garantované příslušnou odbornou
společností nebo Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen
„IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo lékařskými
fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými zařízením, aj.

v rozsahu min.
20 hod.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonů
O průběhu vzdělávacího programu je veden záznam o provedených výkonech
(logbook) a průkaz odbornosti lékaře (odborný index). Potvrzené výkony musí být
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Počet výkonů uvedený v logbooku je stanoven jako
minimální. Předpokládá se absolvování nebo asistence u takového počtu výkonů, aby
školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.
Teoretické znalosti
• Anatomie, fyziologie hlasového a dýchacího ústrojí, násadní trubice,

Hlas

centrálního a periferního nervstva, činnost zpětnovazebních mechanismů
uplatňujících se při fonaci, fyziologie a patologie tvorby hlasu, fyziologie
mluvního a zpěvního hlasu, vyšetřovací techniky hlasové funkce –
laryngoskopie, laryngostroboskopie, videokymografie, elektroglottografie,
pneumografie, zvukový záznam, hlasové pole, akustická analýza hlasu,
elektromyografie fonačního, artikulačního a dýchacího svalstva, funkční
poruchy hlasu – poruchy z přemáhání, hyperkinetická dysfonie,
psychogenní dysfonie a afonie, mutace a její poruchy, organické poruchy
hlasu – u vrozených vývojových vad hlasového ústrojí, při zánětech, po
úrazech hlasového ústrojí, při poruchách inervace, při benigních a
maligních tumorech, endokrinní poruchy hlasu, spasmodická dysfonie,
prevence, diagnostika, terapie, rehabilitace poruch hlasu u hlasových
profesionálů: zařazení a rozdělení hlasových profesí, preventivní vyšetření
hlasových profesionálů, organické i funkční poruchy hlasu u hlasových
profesionálů, posuzování hlasové zátěže, posudková činnost u hlasových
profesionálů; metody edukace a reedukace hlasu, rehabilitace
laryngektomovaných, hlasová protetika, zásady hlasové hygieny,
psychoterapeutické přístupy u hlasových poruch, fonochirurgická léčba,
posuzování hlasu, fyzikální terapie a lázeňská léčba u poruch hlasu.

• Anatomie, fyziologie řečového ústrojí, zpětnovazebních mechanismů

Řeč

a funkcí CNS, základy české fonetiky, fonologie a srovnávací lingvistiky;
akustika řeči, vývoj dětské řeči; koordinace řečových funkcí CNS,
fyziologie a patologie řeči, poruchy výslovnosti, vývojové poruchy řeči –
perceptivní i expresivní poruchy, vztah centrální poruchy sluchu a řeči;
poruchy řeči u neurologických onemocnění, u poškození CNS: periferní
a centrální dysartrie, afázie; poruchy plynulosti řeči, řeč u vrozených
vývojových vad obličeje, stavů po úrazech a operacích, poruchy řeči u
rozštěpových vad a poruch patrohltanového závěru, specifické poruchy
učení, poruchy řeči u pacientů s kombinací vad, poruchy řeči při poruchách

4
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chování – pervazivní poruchy; základy rétoriky, jevištní řeč; edukace
a rehabilitace poruch řeči, farmakoterapie, psychoterapie, týmová péče –
zastoupení a postavení jednotlivých odborností v týmu, vedení týmové
péče, školní zařazování dětí s poruchou řeči, posuzování poruch řeči.
• Anatomie a fyziologie sluchového ústrojí s důrazem na centrální složku,

Sluch

sluch v řečové komunikaci; percepce řeči; zpracování akustického signálu,
akustika: zvuk a jeho šíření, teorie maskování, základy architektonické
akustiky, elektroakustika: principy zesílení a úpravy analogového
nízkofrekvenčního signálu, digitální zpracování signálu, aplikace pro
sluchovou protetiku, sluchové vady, klasifikace - centrální a periferní
poruchy sluchu, diagnostika, terapie, protetika a rehabilitace; zařazování
dětí do škol; klinická audiologie v celém rozsahu, klinická pedaudiologie
v celém rozsahu; sluchová protetika – přístroje, pomůcky, indikace, výběr,
nastavení, seřizování, zaškolení v používání a údržbě s důrazem na praxi
u sluchadel, funkčně technické přezkoušení pomůcek, kochleární
implantace u dětí a dospělých, teorie, indikace, týmová rehabilitace
nemocných s CI, vestibulologie, problematika odezírání a znakové řeči,
technické pomůcky pro nemocné s vadami sluchu, posuzování sluchových
vad.
• Posudková činnost v problematice mezilidské komunikace u poruch hlasu,
řeči a vad sluchu. Péče o hluchoslepé.
• Anatomie, fyziologie a biomechanika polykacího aktu, příčiny,

Polykání

symptomatika a diagnostika dysfagie, poruchy polykání v dětském věku,
dysfagie u onkologických onemocnění, dysfagie u neurologických
onemocnění, základy konzervativní a chirurgické léčby, kompenzační
léčebné strategie u dysfagie, dietetika u dysfagie.

Teoretické znalosti z ostatních oborů
Plastická
chirurgie

• Zásady chirurgie rozštěpových vad.
• Zejména poruchy vývoje a onemocnění CNS, extrapyramidové

Neurologie

Endokrinologie
Genetika
Psychologie

a mozečkové poruchy aj., neurologická problematika fatických, gnostických
a artrických funkcí, poruchy řečové komunikace v důsledku traumat a
chirurgie CNS.

• Onemocnění žláz s vnitřní sekrecí a farmakoterapie ovlivňující hlas, řeč

a psychické funkce.

• Kapitoly týkající se patologie řečové komunikace, dědičnost sluchových

vad.

• Problematika řečové komunikace a jejích poruch, základy diagnostiky

a terapie individuální a rodinné.

Lingvistika,
fonetika,
fonologie

• Základy.

Akustika

• Fyziologická, akustická analýza, architektonická – základy.

Psychiatrie

• Poruchy řečové komunikace u psychiatricky nemocných.

5
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Klinická
logopedie

• Základy rehabilitačních postupů u poruch řeči a vad sluchu.

Pedagogika

• Základy.

Organizace péče o nemocné s poruchami a vadami mezilidské komunikace v zemích EU.
Koordinace péče o nemocné s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu v odboru zdravotním,
sociálním a školském.
Praktické dovednosti

V oblasti hlasu

















Laryngoskopie, zvětšovací přímá a nepřímá laryngoskopie, laryngostroboskopie,
videolaryngostroboskopie a videokymografické vyšetření elektroglottografie a
jejich hodnocení.
Pneumografické vyšetření a jeho hodnocení, hodnocení spirometrického vyšetření.
Vyšetření hlasového pole a jeho hodnocení.
Hodnocení elektromyografického vyšetření.
Epifaryngoskopie, především s ohledem na hodnocení rezonančních vlastností
násadní trubice a patrohltanového závěru, hodnocení nasometrie.
Subjektivní hodnocení kvality hlasu a náhradního hlasu.
Hodnocení objektivních parametrů akustické analýzy hlasu.
Vyšetření hlasového ústrojí u adeptů hlasových profesí a hlasových profesionálů.
Hlasové zátěžové testy.
Reedukace hlasu a edukace náhradních hlasových mechanismů u poruch inervace
hrtanu, u nemocných po parciálních a totálních operacích hrtanu.
Reedukace hlasu u funkčních poruch hlasu včetně znalostí psychoterapeutických
postupů, relaxační metody a autogenní trénink.
Indikace k fonochirurgickému výkonu a foniatrická před- a pooperační péče.

V oblasti řeči










Vyšetření řeči: hodnocení úrovně fonologické, gramatické, syntaktické
a sémantické včetně vyšetření artikulace, zvukového záznamu a jeho fonetického
přepisu.
Provedení a vyhodnocení dětského percepčního testu, indexu vnitřní informace
řeči.
Vyšetření vyjadřovacích schopností, aktivní a pasivní slovní zásoby, posouzení
schopnosti rozumění řeči u dětí.
Vyšetření fatických funkcí a vyhodnocení pomocí baterie příslušných testů.
Vyšetření fonematického sluchu.
Základní hodnocení celkového vývoje dítěte v oblasti motoriky, intelektu, vizuální
percepce, taktilní a kinestetické.
6
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Vyšetření poruch inervace mluvidel.
Vyšetření jemné motoriky (HK) pomocí příslušných testů.
Sonografie, vyhodnocení akustické analýzy hlasu a řeči.
Vyhodnocení stupně poruchy plynulosti řeči.
Sestavení edukačního či rehabilitačního plánu včetně zajištění týmové péče;
praktické dovednosti v základních typech rehabilitace řeči.
Zajištění školního zařazení dítěte s poruchou řeči.

V oblasti sluchu



















Vyšetření sluchu u dětí.
Provedení a vyhodnocení audiogramu.
Provedení a vyhodnocení audiologických testů prahových i nadprahových
k diferenciální diagnostice kochleární a retrokochleární poruchy sluchu, seznámení
s centrálními testy sluchové funkce (dichotické testy), impedanční audiometrie,
provedení a vyhodnocení slovní audiometrie a slovní audiometrie v hluku.
Provedení a vyhodnocení otoakustických emisí.
Provedení a vyhodnocení elektricky evokovaných sluchových odpovědí
mozkového kmene a mozkové kůry.
Hodnocení výsledků elektrokochleografie, SSEP (Steady State Evoked Potentials).
Vestibulární vyšetření základními otolaryngologickými a neurologickými testy.
Indikace a kompletní provedení sluchové protetiky sluchadly s instruktáží pacienta
a zajištění následné péče (u dětí, dospělých, seniorů) včetně zhotovení otisku pro
výrobu všech typů ušních tvarovek a nitroušních sluchadel. Funkčně technická
kontrola sluchadel. Indikace sluchadel BAHA a péče o ně.
Stanovení efektu sluchadla testy ve volném poli včetně testů hlukových.
Měření akustického tlaku před bubínkem in-situ.
Hodnocení schopnosti odezírání.
Kritéria a indikace pro kochleární či kmenovou implantaci dospělých a dětí,
standardní vyšetření před implantací a po implantaci, rehabilitace sluchu
po kochleární a kmenové implantaci.
Zajištění školního zařazení dítěte s vadou sluchu.
Péče o hluchoslepé.

Poruchy polykání


Provedení všech dostupných metod ORL vyšetření ke zjištění příčiny a lokalizace
dysfagie, indikace a vyhodnocení zobrazovacích a neurologických metod ke
zjištění etiologie dysfagie, komplexní péče o nemocného s dysfagií včetně
rehabilitace dysfagie, indikace k výkonům zajišťujících alimentaci.

7
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Poznámka

Počet výkonů může být upraven s ohledem na dostupnost se souhlasem školitele.
Zároveň může být do praxe uznána část výkonů prokazatelně provedená ve specializační přípravě v
oboru otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, případně při výkonu ORL oboru, pokud byla
provedena odpovídající metodou a vyhodnocena v souhlase s požadavky oboru foniatrie.

4

Všeobecné požadavky

Absolvent nástavbového vzdělávání:











dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci (dále jen „vyhláška
č. 98/2012 Sb.“) musí znát zdravotnickou dokumentaci používanou v oboru, návrh
lázeňského léčení, hlášení onkologické, hlášení některých infekčních nemocí,
hlášení o pracovním úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků,
náležitosti lékařské zprávy, dokumentaci pro potřeby pojišťoven,
dle vyhlášky č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého,
způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení
ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí
matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění pozdějších předpisů
musí znát list o prohlídce zemřelého,
dosáhne potřebné úrovně schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými
i spolupracovníky,
má základní znalosti lékařské etiky, právních předpisů platných ve zdravotnictví,
organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví,
osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,
osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání
dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru
Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.
a)

Průběžné hodnocení školitelem
školitel pravidelně a průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické
dovednosti školence a svá hodnocení zapisuje do průkazu odbornosti
v šestiměsíčních intervalech. V závěru vzdělávání školitel zapíše celkové
hodnocení školence a doporučí přistoupení k závěrečné zkoušce.
Předpoklad přístupu k závěrečné zkoušce
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí,
předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku,
vypracování písemné práce,
potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab.
Část II.),


b)
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úspěšně absolvovaný test z oblasti sluchové protetiky – Sluchová protetika.
Vlastní závěrečná zkouška
teoretická část – 3 odborné otázky a 1 týkající se tématu písemné práce,
praktická část – vyšetření pacienta.


c)





6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou způsobilost
Absolvováním nástavbového oboru zdravotničtí pracovníci získávají zvláštní
odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou specializovanou
způsobilost.
Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru foniatrie je oprávněn samostatně
provádět všechny výkony patřící do oboru foniatrie. Je zejména činný v provádění
preventivních vyšetření hlasu u hlasových profesionálů a studentů připravujících se na
hlasovou profesi a hodnocení hlasových poruch u nemocí z povolání. Je hlavním
diagnostikem poruch řeči především u dětí a koordinátorem týmové péče o nemocné
s poruchou řeči. Provádí kompletní sluchovou protetiku u sluchových vad dospělých
a výhradně foniatr ji zajišťuje u dětí do 15 let.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení
Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn
poskytovat zdravotní péči musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona č. 95/2004 Sb.).
Akreditované zařízení zajišťující výuku školenců musí zajistit školenci absolvování
vzdělávacího programu. K tomu slouží řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti
na poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve
svátek minimálně 1x týdně) a dále umožnění studia a pobytu na jiném akreditovaném
zařízení, které může poskytovat část přípravy, která není dostupná ve vlastním akreditovaném
zařízení. Smluvní spolupráce je doložena v žádosti o udělení/prodloužení akreditace
(poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které nemá
akreditaci, musí být akreditována v rámci akreditačního řízení žadatele dle ustanovení § 14
odst. 2 písm. c) zákona č. 95/2004 Sb.). Minimální podmínky AZ jsou dány splněním jak
personálního zabezpečení dle vyhlášky č. 99/2012 Sb., tak splněním technického a věcného
vybavení dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.
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7.1

Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1

Akreditované zařízení I. typu
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru audiologie a foniatrie nebo

Personální
požadavky

Organizační
a provozní
požadavky

zvláštní odbornou způsobilost v oboru foniatrie a min. 5 let praxe od získání
specializované způsobilosti nebo min. 3 roky praxe od získání zvláštní
odborné způsobilosti v oboru foniatrie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u
daného poskytovatele zdravotních služeb.
• Poměr školitel/školenec – 1:2.
• Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
• Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.
• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Seznam přístrojů:

Materiální
a technické
vybavení

7.1.2

- zvětšovací laryngostroboskop, vyšetřovací mikroskop, dvoukanálový
(klinický) audiometr s možností vyšetření ve volném poli (včetně
slovní audiometrie, vybavení pro dětskou slovní audiometrii, dětský
percepční test a IVI (index vnitřní informace řeči)), tympanometr,
počítačové vybavení pro nastavování sluchadel (PC+HiPro nebo
NoahLink+software), zařízení na pořízení zvukového záznamu.
• Vybavení pro vyšetření fonematického sluchu:
- Token test, Protokoly k vyšetření jemné motoriky a motoriky
mluvidel.
Akreditované zařízení II. typu
• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru audiologie a foniatrie nebo

•

Personální
požadavky
•
•
•

zvláštní odbornou způsobilost v oboru foniatrie a min. 5 let praxe od získání
specializované způsobilosti nebo min. 3 roky praxe od získání zvláštní
odborné způsobilosti v oboru foniatrie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u
daného poskytovatele zdravotních služeb.
Na AZ musí být min. další 1 lékař se specializovanou způsobilost v oboru
audiologie a foniatrie nebo zvláštní odbornou způsobilost v oboru foniatrie a
min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti nebo min. 3 roky praxe
od získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru foniatrie a s minimálním
úvazkem ve výši 1,0 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
Poměr školitel/školenec – 1:2.
Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci zařízení profesním
životopisem.
Spolu se žádostí o udělení/prodloužení akreditace je nutno předložit plán
plnění povinností stanovených vzdělávacím programem. Pokud AZ zajišťuje
více než jednu část, vždy výukový plán předkládá.

10

218

VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program nástavbového oboru Foniatrie     l     ČÁSTKA 12

Vzdělávací program oboru FONIATRIE

MZ ČR
Organizační
a provozní
požadavky

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

Materiální
a technické
vybavení

7.2
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

- zvětšovací laryngostroboskop s kamerovým systémem, zařízení na
měření hlasového pole, zařízení na pořízení zvukového záznamu,
možnost základní analýzy zvukového spektra, vyšetřovací mikroskop,
epipharyngoskop, dvoukanálový (klinický) audiometr s možností
vyšetření ve volném poli (včetně slovní audiometrie, vybavení pro
dětskou slovní audiometrii, dětský percepční test a IVI (index vnitřní
informace řeči)), tympanometr, OAE (otoakustické emise), BERA,
CERA (kmenové a korové evokované sluchové potenciály),
- systém k měření REM (akustický tlak před bubínkem),
- počítačové vybavení pro nastavování sluchadel (PC+HiPro nebo
NoahLink+software),
- vybavení pro vyšetření fonematického sluchu,
- Token test, Protokoly k vyšetření jemné motoriky a motoriky
mluvidel.
• Doporučené vybavení:
- pneumograf,
- komplexní jednotka pro vyšetření funkce hlasového ústrojí
(stroboskop s digitálním záznamem obrazu a zvuku, glottografií a obj.
analýzou hlasu),
- zpožďovací linka,
- vybavení pro nasometrii.

Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

Poskytovatel musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru
foniatrie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru
foniatrie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.
Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele
zdravotních služeb.
Poskytovatel musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem neurologie, a to
v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru
dětská neurologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem psychiatrie, a to
v části „akreditované zařízení“.
Poskytovatel musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru
dětská a dorostová psychiatrie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
Poskytovatel musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem základního oboru
plastická chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
...v jakémkoliv vzdělávacím programu.

11
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11)

...absolvování se týká lékařů, kteří při výkonu povolání pacientům pouze indikují lékařské
ozáření, tzn. nejsou radiačními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní
odbornou způsobilost podle zákona č. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znění pozdějších
předpisů.
…v uvedeném vzdělávacím programu.

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1
8.1.1

Charakteristika vzdělávacích aktivit
Program kurzu Lékařská první pomoc

Předmět

Minimální
počet hodin

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

2

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

2

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

2

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

2

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

2

Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy.

1

Hromadný výskyt raněných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced
Trauma Life Support).

1

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika.

1

Zvláštnosti urgentních stavů u dětí.

2

Extramurální porod, péče o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.

1

Praktická výuka.

4

Ověření znalostí testem.
Celkem

20

12
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Personální a technické zabezpečení kurzu Lékařská první pomoc
Personální zabezpečení
• Lékaři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru urgentní

medicína a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.
• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe výkonu povolání lékaře
v oboru specializace.
• Účastníci kurzu obdrží současně s pozvánkou do kurzu na CD učební texty Lékařská první pomoc
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené době probrat tak rozsáhlou a náročnou
problematiku.
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Učebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dospělý, dětský a novorozenec)

umožňující praktický nácvik základní i rozšířené neodkladné resuscitace se simultánním
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respiračních a oběhových) k objektivizaci
účinnosti prováděné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závěrečné
vyhodnocení.
Model musí umožnit nácvik:
- zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodů, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky (včetně intubační) a různými technikami tracheální intubace,
- umělé plicní ventilace z plic do plic ústy, přes masku, ručním dýchacím přístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dětí/novorozenců a umělou plicní ventilaci,
- zajištění průchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištění vstupu do krevního řečiště - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a různé techniky intraoseálního přístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoa elektroimpulzoterapie.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné
pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem.

13
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8.1.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
Předmět
Legislativa.

Minimální
počet hodin
8

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

2

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění.
Plátci zdravotního pojištění, práva a povinnosti pojištěnců.
Systém úhrad zdravotní péče.
Systém sociálního zabezpečení a lékařská posudková služba.

2

Nemocenské pojištění.
Důchodové pojištění.
Sociální pomoc a sociální služby.
Lékařská etika.

2

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníků.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy současné medicíny.
Komunikace ve zdravotnictví.

2

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

16

14
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Personální a technické zabezpečení kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace
Personální zabezpečení
• Minimálně 2 lektoři se znalostí zdravotnického práva a veřejného zdravotnictví, s právnickým

vzděláním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoň 5 let. Lektoři
zdravotnického práva dokládají přehled publikační činnosti za posledních 5 let a pedagogickou
činnost.
• Součástí lektorského týmu musí být lektoři s ukončeným vysokoškolským vzděláním příslušného
zaměření a nejméně 5letou odbornou praxí v oblasti přednášeného tématu (etika, komunikace
a sociální zabezpečení).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí studijních textů Základy

zdravotnické legislativy, event. jiné.
8.1.3

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

Předmět

Minimální
počet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ČR.

1

Přehled NL zneužívaných v ČR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

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

2

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

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

Závěr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léčba závislostí
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejméně 5 let v oboru, případně se specializovanou způsobilostí ve vyučované
problematice.

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.

15
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8.1.4

Program kurzu Radiační ochrana

Předmět

Minimální
počet hodin

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

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

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpečení kurzu Radiační ochrana
Personální zabezpečení
• Lektoři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací

v oboru radiologický fyzik, případně se specializací v radiační ochraně (Státní ústav radiační
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“)) pro
předměty v bodech a), b), c), e), f) a g).
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru radiologie a
zobrazovací metody, neuroradiologie a dětská radiologie pro předmět v bodě d).
• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializovanou způsobilostí v radiační
ochraně (SÚRO, SÚJB) pro předmět v bodě h).
Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálů.

16
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ÚVOD
(1)

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“ nebo „kontrolní orgán“), jakožto
věcně příslušný správní orgán dle § 98 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), uděluje
oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
(dále jen „oprávnění“).

(2)

Oprávnění je ministerstvem uděleno formou rozhodnutí o udělení oprávnění, a to na
základě žádosti, jež podá právnická či fyzická osoba dle § 98 odst. 5 nebo 6 zákona
č. 372/2011 Sb. Žádost musí vyhovovat všem zákonným podmínkám, jež jsou
stanoveny v § 98 a násl. zákona č. 372/2011 Sb. a ve vyhlášce č. 102/2012 Sb.,
o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče .

(3)

Po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení oprávnění se fyzická či právnická osoba
stává, ve smyslu výše uvedených ustanovení, osobou oprávněnou k provádění
hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb (dále jen „oprávněná osoba“ nebo
„kontrolovaná osoba“), na kterou se vztahují povinnosti spojené s uvedeným
oprávněním, jak stanoví § 101 a násl. zákona č. 372/2011 Sb.

(4)

Ministerstvo na základě § 100 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. zveřejňuje seznam
oprávněných osob na svých internetových stránkách .

(5)

S cílem kontrolovat plnění zákonných povinností oprávněné osoby, vztahujících
se k procesu hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb u konkrétního
poskytovatele zdravotních služeb, vytvořilo ministerstvo, jako pověřený orgán dle § 107
odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., kontrolní skupinu (dále též „kontrolující“).
Kontrolujícími jsou pracovníci oddělení kvality zdravotních služeb, kteří jsou ke kontrole
pověřeni dle § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) .

(6)

Součinnost kontrolované osoby s kontrolní skupinou, jež je požadována v tomto
dokumentu, vychází z ustanovení § 8 a § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb .

(7)

Kontrolní činnost, již ministerstvo vykonává dle výše uvedeného, se na poskytovatele
zdravotních služeb, tedy na žadatele o vlastní proces hodnocení kvality a bezpečí
zdravotních služeb, vztahuje ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb.
– hodnocený poskytovatel zdravotních služeb má právní postavení povinné osoby,
již uvedené ustanovení definuje jako „kontrolovaná osoba nebo jiná osoba, která
kontrolované osobě dodává nebo dodala zboží nebo ho od ní odebrala či odebírá,
koná nebo konala pro ni práce, anebo jí poskytuje nebo poskytovala služby nebo její
služby využívala či využívá, případně se na této činnosti podílí nebo podílela.“
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(8)

K vykonané kontrole vyhotoví kontrolní skupina protokol o kontrole a doručí jeho
stejnopis kontrolované osobě dle § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb . Přitom postupuje
podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb.

1.

POSTUP KONTROLNÍHO ORGÁNU

(1)

Kontrolní skupina vybere, na základě svého uvážení nebo na základě vnějšího
podnětu, konkrétní oprávněnou osobu, u které bude vykonána kontrola, a konkrétní
hodnocení kvality a bezpečí . Při výběru hodnotícího procesu se bude ministerstvo
rozhodovat dle seznamů plánované činnosti jednotlivých oprávněných osob,
jež si může v případě potřeby vyžádat dle § 3 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb.

(2)

Pověření ke kontrole vydává dle § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. ministr
zdravotnictví nebo osoba k tomu ministrem pověřená, a to v písemné formě
dle § 4 odst. 3 písm. a) zmiňovaného zákona. Jeho stejnopis bude kontrolované osobě
předložen na místě kontroly ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb.

(3)

Pověření ke kontrole vychází z přílohy příkazu ministra (PM) č. 14/2014, vzor č. 1 .
Po jeho vydání založí člen kontrolní skupiny příslušný spis ministerstva, který vede
v papírové i elektronické podobě až do ukončení kontroly a pod jednou spisovou
značkou .

(4)

Členy kontrolní skupiny jsou zástupci odboru zdravotních služeb, oddělení kvality
zdravotních služeb, jež spravují agendu oprávněných osob dle § 98 a násl. zákona
č. 372/2011 Sb. Kontrola činnosti oprávněné osoby je vždy prováděna skupinou
v minimálním složení tří členů, přičemž jeden z členů je vedoucí oddělení kvality
zdravotních služeb, popř. jím určený zástupce . Vedoucí oddělení kvality zdravotních
služeb (popř. jím určený zástupce) je dle § 4 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. určen
do funkce vedoucího kontrolní skupiny ministrem zdravotnictví nebo osobou k tomu
ministrem pověřenou, a to v pověření ke kontrole . V případě, že kontrolní skupina ke
kontrole přizve další osobu dle § 6 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., ministr nebo osoba
k tomu ministrem pověřená vydá dodatečné pověření ke kontrole dle přílohy
PM č. 14/2014, vzor č. 4 . Přizvaná osoba nemusí být zaměstnancem Ministerstva
zdravotnictví a nesmí být členem hodnotitelského týmu (ve smyslu přílohy č . 2
k vyhlášce č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
zákona č. 372/2011 Sb.) nebo členem kontrolního nebo statutárního orgánu jiné
fyzické nebo právnické osoby, oprávněné k provádění hodnocení kvality a bezpečí.

(5)

Kontrola je v rámci tohoto metodického návodu zahájena ve smyslu ustanovení
§ 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., a to doručením oznámení o zahájení
kontroly kontrolované osobě. Oznámení o zahájení kontroly je přílohou A tohoto
metodického návodu.
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(6)

Přílohou č. A/2 tohoto metodického návodu je žádost o harmonogram hodnotícího
procesu, ve které je po kontrolované osobě, na základě § 3 odst. 1 zákona
č. 255/2012 Sb., vyžadován harmonogram procesu hodnocení kvality a bezpečí,
při němž bude kontrola probíhat a to do termínu, jež je stanoven kontrolní skupinou .
V případě dalších zaslaných doprovodných dokumentů, ve kterých vedoucí kontrolní
skupiny vyzývá kontrolovanou osobu ke splnění zdůvodněných úkolů týkajících se
kontroly či procesu hodnocení zdravotních služeb, splní je kontrolovaná osoba bez
výhrad, popřípadě se změnou po domluvě s vedoucím kontrolní skupiny dle § 3 odst.
1, § 8 a § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. O případných změnách provede vedoucí
kontrolní skupiny záznam do příslušného spisu ministerstva.

(7)

Kontrola je zaměřena na plnění podmínek pro udělení oprávnění podle § 98 odst. 5 a 6
zákona č. 372/2011 Sb. oprávněnou osobou i po udělení oprávnění a na samotný
proces hodnocení kvality a bezpečí podle hodnotících standardů kvality a bezpečí
a pravidel procesu hodnocení kvality a bezpečí, které musí být v souladu s požadavky
vyhlášky č. 102/2012 Sb.

(8)

V průběhu kontroly nesmí členové kontrolní skupiny žádným způsobem zasahovat
do průběhu a kontinuity procesu hodnocení kvality a bezpečí a ani žádným způsobem
zasahovat do běžného chodu poskytovatele zdravotních služeb (k tomu viz § 9
písm. b) zákona č. 255/2012 Sb.) .

(9)

Vedoucí kontrolní skupiny je na základě § 8 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb.,
oprávněn požadovat prokázání totožnosti všech fyzických osob, jež jsou přítomny
na místě kontroly, jde-li o osoby, které plní úkoly kontrolované osoby, nebo osoby,
které mohou přispět ke splnění účelu kontroly. Kontrolující je naopak povinen předložit
kontrolované osobě pověření ke kontrole, a požádá-li o to kontrolovaná osoba nebo
povinná osoba, též další dokument, který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou
v pověření ke kontrole (např. služební průkaz). Pověření ke kontrole je přílohou
č. A/1 tohoto metodického návodu.

(10) Ministerstvo po kontrolované osobě vyžaduje v rámci tohoto postupu součinnost
vyplývající z § 8 a § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb. při informování kontrolní
skupiny o závěru předmětného hodnocení kvality a bezpečí, resp., o udělení
či neudělení certifikace dle § 105 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. a to písemně
maximálně do 5 dnů od rozhodnutí o udělení či neudělení certifikátu, nejpozději
však do 15 dnů od ukončení kontroly na místě (viz též § 8 písm. c) zákona
č. 255/2012 Sb.) .
(11) Kontrolní skupina je dle § 9 písm. f) zákona č. 255/2012 Sb. povinna vyhotovit protokol
o kontrole, jehož obsah minimálně odpovídá požadavkům uvedeným v § 12 téhož
zákona. Protokol je vypracován na základě skutečností zjištěných při kontrole činnosti
oprávněné osoby členy kontrolní skupiny a to nejpozději do 30 dnů ode dne provedení
posledního kontrolního úkonu, ve zvláště složitých případech do 60 dnů.

232

VĚSTNÍK MZ ČR     l     ČÁSTKA 12

Dle § 12 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb. bude stejnopis protokolu o kontrole předán
kontrolované osobě.
(12) Jsou-li k protokolu o kontrole vzneseny námitky dle § 13 zákona č. 255/2012 Sb.,
vyřídí je vedoucí kontrolní skupiny dle § 14 zákona č. 255/2012 Sb. a případně dle
§ 21 zákona č. 255/2012 Sb.
(13) Do ukončení kontroly dle § 18 zákona č. 255/2012 Sb. bude vedoucí kontrolní skupiny
komunikovat zejména s kontrolovanou osobou, jejíž činnost je předmětem kontroly,
v případě potřeby s hodnoceným poskytovatelem zdravotních služeb (tj. s povinnou
osobou) a přizvanou osobou, přičemž veškerá komunikace probíhá převážně
v písemné tištěné a písemné elektronické podobě (§ 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ukládá povinnost
ministerstvu komunikovat skrze datové schránky, umožňuje-li to povaha dokumentu) .
Členové kontrolní skupiny zodpovídají za vedení spisu a jeho kompletní dokumentaci.
V případě telefonické domluvy se o tomto provede písemný záznam, který bude
evidovanou součástí spisu.

Kontrolní
skupina

Osoba oprávněná
k provádění
hodnocení kvality
a bezpečí

Povinná osoba

Poskytovatel
zdravotních
služeb

Pozn.: Vazby při kontrole činnosti oprávněné osoby.

Kontrolovaná osoba

METODICKÝ NÁVOD
Ministerstva zdravotnictví ke kontrole činnosti oprávněných osob
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2.

PRÁVA A POŽADOVANÉ SOUČINNOSTI KONTROLOVANÉ OSOBY – dodatek

(1)

Ve smyslu § 3 odst. 1 a § 8 odst. f) zákona č. 255/2012 Sb. vyžaduje ministerstvo po
kontrolované osobě vyhovět žádosti kontrolní skupiny o zaslání seznamu plánovaných
činností. Tím se rozumí seznam plánovaných hodnocení kvality a bezpečí v případě,
že tak již nebylo učiněno .

(2)

Kontrolovaná osoba je povinna poskytnout členům kontrolní skupiny údaje, dokumenty
a věci vztahující se ke kontrole nebo k činnosti kontrolované osoby, a to na vyžádání
vedoucího kontrolní skupiny dle § 8 písm. c) a § 21 zákona č. 255/2012 Sb .

(3)

Kontrolovaná osoba je dále povinna respektovat i ostatní práva kontrolujícího
vyplývající z § 8 zákona č. 255/2012 Sb. a činí tak ve smyslu § 9 písm. b) téhož
zákona.

(4)

Kontrolovaná osoba si od vedoucího kontrolní skupiny může dle § 10 odst. 1 písm. a)
zákona č. 255/2012 Sb. vyžádat předložení pověření ke kontrole a též dokument,
který dokládá, že se jedná o osobu uvedenou v pověření ke kontrole.

3.

POZICE POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

(1)

Poskytovatel zdravotních služeb, při jehož hodnocení kvality a bezpečí zdravotních
služeb se bude kontrola vykonávat, bude o kontrole samotné informován na místě
kontroly před jejím zahájením, a to předložením pověření ke kontrole dle § 5 odst. 2
písm. a) zákona č. 255/2012 Sb.

(2)

Poskytovatel zdravotních služeb zastává v rámci kontroly postavení tzv. povinné osoby
dle § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb. a vztahují se na něho práva
a povinnosti povinných osob dle uvedeného zákona . V obecné rovině i pro povinnou
osobu platí, že má právo, aby byla ze strany kontrolního orgánu a kontrolujících
šetřena její práva a oprávněné zájmy.

(3)

Součinnost poskytovatele zdravotních služeb s kontrolní skupinou jako povinné osoby
je upravena ustanovením v § 8 a § 10 odst. 3) zákona č. 255/2012 Sb.

(4)

Poskytovatel zdravotních služeb je na základě § 7 a § 10 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb.
povinen akceptovat ve zdravotnickém zařízení přítomnost kontrolní skupiny
Ministerstva zdravotnictví ČR .
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4.

ZÁVĚR

(1)

Ministerstvo zdravotnictví dle tohoto metodického návodu kontroluje plnění zákonných
povinností, které pro osoby oprávněné k provádění hodnocení kvality a bezpečí
poskytovaných zdravotních služeb vyplývají ze zákona č. 372/2011 Sb.

(2)

Jelikož pravomocí udělit toto oprávnění disponuje pouze Ministerstvo zdravotnictví,
je žádoucí, aby se ministerstvo dále zabývalo tím, zda kvalita a úroveň služeb, jež byla
ministerstvem požadována a posléze schválena, odpovídá reálným službám
poskytovaným oprávněnou osobou.

8
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………………………… .
Příloha A

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONTROLY
Ministerstvo zdravotnictví tímto oznamuje zahájení kontroly dle § 107 odst. 1 písm. a)
zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách) .

Kontrolovaná osoba:
………………………………………………………………………………IČO:…………………
sídlem…………………………………………………………………………………………… .…
Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o udělení oprávnění kontrolované osobě
k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb:
č. j. MZDR …………/……………/…………
ze dne …………………
Poskytovatel zdravotních služeb, při jehož hodnocení kvality a bezpečí zdravotních
služeb bude kontrola probíhat:
Název:………………………………………………………………………………………………
Sídlo:…………………………………………………………………………………………………
IČO:…………………………

Termín provádění kontroly: …………………………………

Ministerstvo zdravotnictví
odbor zdravotních služeb, oddělení kvality zdravotních služeb
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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Předmětem kontroly bude: plnění zákonných povinností oprávněné osoby při provádění
hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb;
plnění podmínek pro udělení oprávnění podle § 98 odst. 5 a 6 zákona č. 372/2011 Sb.
oprávněnou osobou i po udělení oprávnění; samotný proces hodnocení kvality a bezpečí
podle hodnotících standardů a ukazatelů kvality a bezpečí, které musí být v souladu
s požadavky vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní
péče

Přílohou A/1 tohoto oznámení je pověření ke kontrole opravňující kontrolující v něm
uvedené k výkonu této kontroly.
Přílohou A/2 tohoto oznámení je žádost o harmonogram hodnotícího procesu,
při němž bude kontrola prováděna.

…………………………………
ředitel odboru zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví
odbor zdravotních služeb, oddělení kvality zdravotních služeb
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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Příloha A1

ministr zdravotnictví

Pověření ke kontrole č. OZS2/……………/2015
V souladu s § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a na základě § 107 odst. 1
písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)

pověřuji

pana/paní ……………………………………, osobní evidenční číslo: ………………………………
jako vedoucího (vedoucí) kontrolní skupiny
a
členy kontrolní skupiny:
pana/paní ……………………………………, osobní evidenční číslo: ………………………………

pana/paní ……………………………………, osobní evidenční číslo: ………………………………

k výkonu kontroly plnění zákonných povinností oprávněné osoby, tj. fyzické či právnické
osoby, která je držitelem oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních
služeb dle § 98 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., při provádění hodnocení kvality a bezpečí
zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb; plnění podmínek pro udělení
oprávnění podle § 98 odst. 5 a 6 zákona č. 372/2011 Sb. oprávněnou osobou i po udělení
oprávnění; samotného procesu hodnocení kvality a bezpečí podle hodnotících standardů
a ukazatelů kvality a bezpečí, které musí být v souladu s požadavky vyhlášky
č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Ministerstvo zdravotnictví
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v/ve ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
sídlem ……………………………………………………………………………………………………
IČO: ………………………………

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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Příloha A2

Žádost o harmonogram
hodnotícího procesu kvality a bezpečí zdravotních služeb
podána podle § 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a Metodického
návodu Ministerstva zdravotnictví ke kontrole činnosti oprávněných osob při hodnocení
kvality a bezpečí zdravotních služeb .
Právnická / Fyzická podnikající osoba ……………………………………………………………
sídlem ………………………………………………………………………………………………,
IČO: …………………………………,
jež je oprávněná k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb
dle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR …………/……………/…………
ze dne …………………
a)

bude vykonávat ve dnech od ……………… do ……………… hodnocení kvality
a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb u poskytovatele zdravotních služeb
…………………………………………………………………………………………………
sídlem …………………………………………………………………………………………
IČO: ……………………

b)

zašle harmonogram výše specifikovaného procesu hodnocení kvality a bezpečí,
při němž bude kontrola činnosti oprávněné osoby probíhat a to do termínu
……………………

…………………………………

ředitel odboru zdravotních služeb

Ministerstvo zdravotnictví
odbor zdravotních služeb, oddělení kvality zdravotních služeb
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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