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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZÁKLADNÍCH OBORŮ SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

LÉKAŘŮ A ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ 

(NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ

ZN.: MZDR 35464/2015/VLP a 36962/2015/VLP
REF.: Mgr . Radka Stříbná, tel.: 22497, linka: 2505, Mgr. Kateřina Pávková, tel.: 22497, linka: 
2866, Ing. Jana Hejnová, tel: 22497, l. 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 2012,

a to: chirurgie, revmatologie, dětská pneumologie, hrudní chirurgie, hygiena dětí a dorostu,

hygiena obecná a komunální, hygiena výživy a předmětů běžného užívání, korektivní 

dermatologie, návykové nemoci .

Chirurgie (Věstník MZ, částka 4, Duben 2011); Revmatologie (Věstník MZ, částka 6, Červen 

2011); Dětská pneumologie (Věstník MZ, Částka 5, Duben 2010); Hrudní chirurgie (Věstník 

MZ, Částka 2, Únor 2012); Hygiena dětí a dorostu (Věstník MZ, Částka 5, Duben 2010); 

Hygiena obecná a komunální (Věstník MZ, Částka 5, Duben 2010); Hygiena výživy

a předmětů běžného užívání (Věstník MZ, Částka 5, Duben 2010); Korektivní dermatologie 

(Věstník MZ, Částka 1, Únor 2010); Návykové nemoci (Věstník MZ, částka 7, Červenec

2011) .
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Vzdělávací program
oboru

CHIRURGIE
1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 2 

2.1 Základní chirurgický kmen – v délce minimálně 24 měsíců .....................................3 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 48 měsíců.................................4 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................5 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 5 
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního chirurgického kmene.............6 
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci specializovaného výcviku.................................................10 
4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 13 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 14 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 14 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 15 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................15 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................18 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 20 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................20 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru chirurgie je příprava lékaře, který 
je schopen kvalifikovaně poskytnout pacientovi chirurgickou péči. Každý lékař si musí být 
vědom toho, že získáním specializace se současně stává osobně odpovědným za volbu metod 
a postupů, a tím i za výsledek léčby, kterou jako specialista volil.

U lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie se předpokládá schopnost 
zastávat samostatné nebo vedoucí místo v oboru a je proto nezbytné, aby vyhovoval níže 
uvedeným dalším požadavkům, ke kterým patří:

 zvládnutí teoretických znalostí celého oboru chirurgie a potřebných znalostí
z oborů s chirurgií souvisejících – zejména urologie, ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí, gynekologie a porodnictví, dětské lékařství, cévní chirurgie,
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hrudní chirurgie, anesteziologie a intenzivní medicína, radiologie a zobrazovací 
metody, klinická biochemie a onkologie,

 získávání nových poznatků a využívání moderních technických prostředků 
v oboru,

 ovládání základů vědecké práce a pravidel pro vedení odborných diskusí,
 samostatné provádění všech typů chirurgických operací v rámci vzdělávacího 

programu chirurgie. Ovládání operačních postupů hraničních oborů, které musí 
být provedeny zejména při neodkladné odborné pomoci u akutních stavů,

 samostatné posuzování a hodnocení všech chirurgických onemocnění a ovládání
zdravotnické legislativy,

 účast na odborné výchově a na dalším vzdělávání podřízených spolupracovníků.

2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru chirurgie 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 chirurgickém kmeni mohou být absolvovány v libovolném pořadí.
Podmínkou pro získání specializované způsobilosti v oboru chirurgie je zařazení 

do oboru, absolvování základního chirurgického kmene (24 měsíců), specializovaného 
výcviku (48 měsíců) a úspěšné složení atestační zkoušky. Celková doba specializačního 
vzdělávání je minimálně 6 let, z toho
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2.1 Základní chirurgický 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 Počet měsíců
chirurgie 1), 3) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii 13

traumatologie 1), 5), 6) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. nebo II. 
typu 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 akreditované zařízení (dále jen „akreditované zařízení“).
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2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 48 měsíců

Vstup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků 
stanovených pro výcvik v rámci základního chirurgického kmene (včetně úspěšného 
absolvování povinného kurzu Novinky z chirurgie po ukončení základního chirurgického 
kmene).

Specializovaný výcvik probíhá v akreditovaných zařízeních pro specializační 
vzdělávání v oboru chirurgie a dalších oborech. 

Část II.
c) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
chirurgie 1), 3), 7) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou 
zdravotní péči ve všeobecné chirurgii s akreditací I. typu nebo II. typu 17

Část III.
d) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
chirurgie 1), 7) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní 
péči ve všeobecné chirurgii s akreditací II. typu 20

e) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
na vybraných specializovaných zařízeních s akreditací II. typu, případně I. typu
níže uvedených oborů 11

z toho

popáleninová medicína 8) 1
plastická chirurgie (včetně chirurgie ruky) 1), 9) 1
dětská chirurgie 1), 10) 1
neurochirurgie 1), 11) 1
hrudní chirurgie 12) – poskytovatel zdravotních služeb v oboru hrudní 
chirurgie s akreditací I. nebo II. typu 1

cévní chirurgie 1), 13) 1
chirurgie 1), 7) – jednotka intenzivní péče a resuscitace 1
traumatologie 1), 5), 6) – (není-li součástí školicího chirurgického 
akreditovaného zařízení II. typu oboru chirurgie) 3

urologie 1), 14), 15) – poskytovatel zdravotních služeb v oboru urologie s 
akreditací I. nebo II. typu 1
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2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část IV.
f) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 16) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 16) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 16) 1
kurz Radiační ochrana 17) 1
kurz Novinky z chirurgie 18) 5
účast na domácí či zahraniční chirurgické konferenci min. 1x ročně

účast na konferenci regionálního významu
2x ročně

(s aktivní účastí 
min. 1x ročně)

stáž na chirurgickém pracovišti akreditovaného onkologického centra 19) 3 týdny

g) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
specializační kurz před atestací 2-5 týdnů
účast na specializační odborné stáži – miniinvazivní chirurgie 1 měsíc
účast na školící akci s aktuální chirurgickou tematikou 1x ročně
kurz Chirurgického šití 
další odborné akce garantované příslušnou odbornou společností nebo Institutem 
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou 
lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) 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.
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3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností absolvovaných na konci výcviku v rámci základního
chirurgického 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

Teoretické znalosti

• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před 
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.

Praktické dovednosti

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

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.

Kompetence po 
absolvování praxe

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 
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.
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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.
• Základy 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.

Praktické dovednosti

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

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.

Kompetence po 
absolvování praxe

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

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.
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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.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

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

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.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.
• 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 transfúze a krevních derivátů.
• Vedení zdravotnické dokumentace.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializačního vzdělávání 
v rámci základního chirurgického kmene (povinná praxe v oboru kmene)
Chirurgie – 13 měsíců 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

• Základy chirurgické anatomie a patofyziologie, zvláště znalost poruch 
elektrolytového a vodního hospodářství.

• Hojení ran a jejich komplikace.
• Vyšetřovací metody v chirurgii, včetně paraklinických 

a endoskopických.
• Předoperační vyšetření a obecná příprava k operaci.
• Indikační kritéria a operační postupy u základních chirurgických 

onemocnění (appendicitis, kýly, cholelithiasa, varixy dolních končetin 
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(dále jen „DK“), tumory GIT, amputace končetin apod.).
• Diferenční diagnostika náhlých příhod břišních a hrudních.

Praktické znalosti

• Znalost vlastností léčivých přípravků užívaných k analgezii a místnímu 
znecitlivění, včetně řešení možných komplikací při jejich podání.

• Chirurgické nástroje, zařízení a chod chirurgických operačních sálů.
• Základy podání oxygenoterapie a provedení tracheo/koniotomie.
• Základní postupy při gastroskopii, anoskopii, rektoskopii a koloskopii.

Praktické dovednosti

• Evakuace ascitu.
• Punkce a drenáž močového měchýře.
• Punkce a drenáž hrudníku.
• Konzervativní ošetření poranění kostí, kloubů a měkkých tkání, včetně 

imobilizačních technik.
• Péče o centrální žilní katetr.
• Ošetření nekomplikovaných ran (15x).
• Operace povrchových hlíz, furunkulů, benigních kožních tumorů (5x).
• Ošetřování diabetické nohy, amputace DK a ošetřování amputačních 

pahýlů.
• Asistence při operacích volné a uskřinuté kýly (10x), varixů DK (5x), 

apendektomie (5x), amputací DK (5x), zakládání střevních vývodů (5x).

Traumatologie – 5 měsíců 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

• Přehled o patofyziologii úrazů: úrazový šok, septické komplikace po 
závažném poranění, hojení ran a zlomenin, reakce na termické trauma, 
septické komplikace úrazů, kompartment syndrom.

• Vyšetřovací metody v úrazové chirurgii včetně paraklinických vyšetření 
a zobrazovacích metod.

• Diagnostika a základní principy ošetření poranění hrudníku a břicha.
• Diagnostika a základní principy ošetření poranění páteře a CNS včetně 

diferenciální diagnostiky intoxikací.
• Diagnostika zlomenin a luxací včetně základních indikačních kritérií ke 

konzervativní a operační léčbě.
• Základní algoritmy diagnostiky a ošetření polytraumat a sdružených 

poranění.
• Předoperační příprava a obecná příprava k operaci.
• Základní principy ošetřování poranění u dětí. 

Praktické znalosti 
a dovednosti

• Chirurgické ošetření jednoduchých ran (30x).
• Konzervativní léčba zlomenin (repoziční manévry, trakční techniky, 

techniky sádrování a jiné imobilizační metody) (20x).
• Diagnostika a principy léčby poranění orgánů dutiny břišní a hrudní

(hrudní drenáž 3x, epicystostomie 1x).
• Asistence na operačním sále u dutinových a končetinových poranění 
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(břicha a hrudníku 2x, vnitřní osteosyntéza 10x, zevní fixátor 5x, 
artroskopie 10x). 

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

• Provádění komplexního vyšetření chirurgicky nemocného, včetně administrativy ambulantní 
i hospitalizační.

• Propouštění chirurgicky nemocného z ambulantního i nemocničního léčení, včetně nezbytné 
administrativy.

• Ošetřování nekomplikovaných poranění kůže a podkoží (včetně lokální anestezie a šití).
• Základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního poranění.
• Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., včetně infúzní terapie.
• Indikace a aplikace krevní transfúze, včetně krevních derivátů.
• Konzervativní ošetření poranění kostí, kloubů a měkkých tkání, včetně imobilizačních technik.
• 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 chirurgických výkonů v rozsahu určeném školitelem.
• Zajišťování diagnosticko-terapeutického procesu na jednotlivých odděleních chirurgického 

pracoviště, včetně JIP.
• Vedení zdravotnické dokumentace.
• Poskytování zdravotní péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek 

minimálně 1 x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny ve 

vzdělávacím programu a logbooku.

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

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

Rozsah požadovaných teoretických znalostí je stále upravován v návaznosti na rozvoj 
oboru.

Teoretické znalosti

Vlastní obor
 Chirurgická anatomie a chirurgická patofyziologie.
 Komplexní lékařská péče při šoku, prevence vzniku šoku.
 Diferenční diagnostika komatózních stavů.
 Farmakoterapie chirurgických chorob.



14� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Chirurgie����l����ČÁSTKA 13

MZ ČR Vzdělávací program oboru CHIRURGIE

11

 Prevence a léčba mozkového edému.
 Diagnostika a indikace chirurgické léčby chronických chirurgických nemocí.
 Principy běžných chirurgických operací se zřetelem ke zvláštní předoperační 

přípravě, pooperační péči i ambulantnímu doléčování.
 Soudobé možnosti boje proti zhoubným nádorům, diagnostika, výkony komplexní 

terapie.
 Diagnostika, operační indikace a chirurgická léčba náhlých příhod břišních, 

u dospělých i u dětí.
 Intenzivní medicína v chirurgii.
 Diagnostika a léčení chorob periferních cév se zvláštním zřetelem na akutní 

příhody.
 Chirurgické léčení chorob žláz s vnitřní sekrecí.
 Léčení hnisavých onemocnění, zvláště prstů a ruky, velkých kloubů a kostí.
 Diagnostika a léčení septických stavů chirurgického původu.
 Diagnostika a ošetřování všech otevřených i zavřených poranění měkkých částí, 

kostí, velkých kloubů, šlach, cév, periferních nervů a orgánů dutiny břišní, hrudní 
a lební.

 Indikace a principy osteosyntéz.
 Klinika a terapie popálenin, omrzlin a chemických poranění včetně transplantací.
 Podstata a principy všech transplantací včetně základních imunologických 

problémů.
 Metody tkáňových přesunů a uzavírání kožních defektů.
 Resuscitace krevního oběhu a dýchání; bezprostřední poresuscitační péče.
 Zásady léčení chronických vředů a jiných kožních defektů; chirurgické přístupy 

k léčení dekubitů.
 Podrobné znalosti klinického obrazu, průběhu a léčení chirurgických chorob 

u osob seniorského věku, zvláštnosti předoperační a pooperační péče.
 Indikace, kontraindikace a provádění miniinvazivních chirurgických výkonů 

včetně řešení komplikací při nich vzniklých.

V oborech příbuzných a doplňkových
 Principy pomocných vyšetřovacích metod.
 Použití a hodnocení laboratorních vyšetření potřebných v chirurgii a interpretace 

základních histologických nálezů.
 Hodnocení běžných rentgenových snímků.
 Diagnostika a zásady terapie poranění orgánů dutiny hrudní.
 Základy urologického vyšetřování a diagnostiky, ošetření akutních urologických 

onemocnění, u nichž hrozí nebezpečí z prodlení.
 Diagnostika a indikace k operacím náhlých i chronických afekcí dětského věku, 

metodika a technika dětské chirurgie, zvláštnosti rentgenologie dětského skeletu.
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 Klinická diagnostika život ohrožujících arytmií a jejich léčba.
 Diferenční diagnostika nejčastějších chorob z hraničních oborů, zejména 

z vnitřního lékařství, neurologie, gynekologie a porodnictví.
 Tracheostomie, koniotomie, přímá srdeční masáž (indikace a technika).
 Rehabilitace po operacích a úrazech.
 Indikace a kontraindikace lázeňské péče u chirurgických chorob a poúrazových 

stavů.

Další znalosti
 Zvláštnosti diagnostiky, třídění, chirurgické léčby, předoperační a pooperační péče 

u poranění měkkých tkání (kůže, svalstva, šlach, cév, periferních nervů), kostí 
a kloubů, tělesných dutin a jejich orgánů za podmínek hromadných 
zdravotnických ztrát.

 Organizace zdravotnického zabezpečení za mimořádných podmínek.
 Organizace, diagnostika a léčba následků použití zbraní hromadného ničení.
 Chirurgická posudková činnost pro účely soudně lékařské, veřejného zdravotního 

pojištění a odškodňování úrazů.

Požadované praktické znalosti
Výkony
Punkce hemoperikardu při tamponádě
Trepanace lebky a laminektomie při poranění
Ošetření poranění hrudníku 
Nefrektomie, ošetření ureteru poraněného při úrazu nebo operaci

Praktické dovednosti
Praktické dovednosti musí být rozvíjeny na akreditovaných pracovištích pod vedením 

školitelů, kteří stvrzují průběh praktického výcviku do logbooku. Struktura a počty 
požadovaných provedených operačních výkonů jsou dle logbooku.

Minimální počet výkonů
Výkony Počet
Thyreoidektomie 3
Torakotomie 3
Operace pro nádorové onemocnění prsu 20
Gastrostomie, enterostomie, střevní anastomózy 15
Resekce žaludku 5
Resekce tenkého a tlustého střeva 13
Cholecystektomie 50
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z toho laparoskopicky 40
Otevřené výkony na žlučových cestách 5
Ošetření poraněných jater a sleziny 3
Kožní přenosy volné 10
Steh šlachy, cévy a periferních nervů 5
Embolektomie periferních tepen, výkony na žilním systému při 
tromboembolické nemoci 3

Konzervativní i operační léčení všech poranění pohybového ústrojí, 
osteosyntézy 30

Měření CVT (centrální venózní tlak)
Miniinvazivní chirurgické postupy
Operace větších břišních kýl
Výkony na kostech a velkých kloubech při hnisavých onemocněních
Přímá masáž srdce, defibrilace při zavřeném i otevřeném hrudníku

Připouští se, aby výkony, které školenec nemůže pro jejich méně častý výskyt provést 
na pacientovi, provedl na kadaveru za stejných podmínek (školitel, asistence, protokol).

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 výpočetní techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace.
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5 Hodnocení specializačního vzdělávání

Specializační vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném 
zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem/primářem
 záznamy o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti 

(v šestiměsíčních intervalech), záznamy o provedených výkonech 
v logbooku. Celkové hodnocení školitelem na konci základního
chirurgického kmene a po ukončení specializovaného výcviku.

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního chirurgického 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 chirurgie na konci základního 

chirurgického kmene a dalších školicích akcí.
c) Předpoklady přístupu k atestační zkoušce

 absolvování praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou způsobilostí 
nebo zvláštní odbornou způsobilostí,

 absolvování specializačního školení včetně povinné doplňkové praxe,
 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
 předložení seznamu předepsaných operačních výkonů (záznam v logbooku),
 vypracování písemné práce na zadané odborné téma,
 vypracování traumatologického posudku,
 absolvování dalších školicích akcí,
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 

Část IV.).
d) Vlastní atestační zkouška

 teoretická část – 3 odborné otázky (oblast obecné chirurgie, speciální 
chirurgie a úrazové chirurgie, včetně podoborů),

 praktická část – operační výkon (může být proveden během specializační 
stáže).

6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Získání specializace v oboru chirurgie opravňuje k provádění diagnosticko-chirurgické 
praxe v plném rozsahu všeobecné chirurgie.
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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 Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru chirurgie a min. 5 let praxe 
v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru chirurgie 
a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Seznam dalších odborníků:
- chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie a min. 5 

lety praxe v oboru od získání specializované způsobilosti nebo 
specializací v chirurgickém oboru,

- traumatolog se specializovanou způsobilostí, nebo chirurg, který 
má specializovanou způsobilost v oboru chirurgie, zabývající se 
systematicky traumatologií pohybového ústrojí.

• Seznam vedoucích zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu 
zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné a
specializované způsobilosti.

• 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. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ I. typu musí poskytovat lůžkovou zdravotní péči v oboru chirurgie

(všeobecná chirurgie) a traumatologie a nejméně 2 operačními sály.
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Organizační 
a provozní 
požadavky

• Součásti podílející se na činnosti zařízení: 
- lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny,
- radiodiagnostické oddělení,
- interní oddělení – zajištění všech konzilií,
- gynekologicko-porodnické oddělení,
- vazba na neurologické oddělení,
- vazba na oční oddělení, otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku,
- vazba na ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí, urologii,
- vazba na patologické oddělení,
- dostupnost endoskopie,
- služba laboratoře hematologické, biochemické a mikrobiologické.

• Pohotovostní služba zajištěná:
- chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie a se 

zkušeností s ošetřováním traumat,
- chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař 

se specializací v chirurgickém oboru,
- lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie 

a intenzivní medicína (akutní stavy a operace),
- dostupný lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie

a zobrazovací metody, gynekologie a porodnictví, vnitřní lékařství.

Spektrum 
požadavků, 

výkonů, 
činností

• Počet hospitalizovaných pacientů za rok..................................... min. 1500. 
• Počet ambulantně ošetřených pacientů za rok .......................... min. 15000.
• Počet pacientů na specializovaných ambulancích za rok .............. min. 100.
• Seznam typu výkonů a jejich počet za rok:

- všechny operace nutné k vykonání atestace z chirurgie (logbook)
................................................................................................1 000,

- plánované operace......................................................................700,
- urgentní operace................................................................ min. 200,
- laparoskopické operace..................................................... min. 100,
- ošetření traumat (z toho min. 30 osteosyntéz) .................. min. 500.

7.1.2 Akreditované zařízení II. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru chirurgie a min. 5 let praxe 
v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru chirurgie 
a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Min. počet dalších odborníků: 4 lékaři se specializovanou způsobilostí v
oboru chirurgie.

• K dosažení péče:
- cévní chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru,
- hrudní chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru nebo zvláštní 

odbornou způsobilostí v oboru,
- dětský chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru,
- plastický chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru,



20� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Chirurgie����l����ČÁSTKA 13

MZ ČR Vzdělávací program oboru CHIRURGIE

17

- traumatolog se specializovanou způsobilostí v oboru,
- neurochirurg se specializovanou způsobilostí v oboru.

• 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. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ II. typu musí poskytovat lůžkovou zdravotní péči v oboru chirurgie

(všeobecná chirurgie) a traumatologie.

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Součásti podílející se na činnosti AZ:
- lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny,
- radiodiagnostické oddělení se zajištěním nepřetržitého provozu,
- interní oddělení – zajištění všech konzilií,
- oční oddělení, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, event. 

stomatochirurgie – zajištění konzilií,
- gynekologicko-porodnické oddělení, nepřetržitá dostupnost, 
- neurologické oddělení, nepřetržitá dostupnost,
- ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, začlenění do 

chirurgicko – traumatologického týmu,
- urologické oddělení, nepřetržitá dostupnost,
- nepřetržitá služba laboratoře hematologické, biochemické 

a mikrobiologické,
- radiační a klinická onkologie, event. odd. nukleární medicíny,
- patologické oddělení.

• Pohotovostní služba zajištěná:
- chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie,
- chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru chirurgie nebo lékař 

se specializací v chirurgickém oboru,
- chirurg ve specializační přípravě v oboru z chirurgie,
- chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru traumatologie nebo 

ortoped se specializovanou způsobilostí v oboru ortopedie a
traumatologie pohybového ústrojí,

- chirurg se specializovanou způsobilostí v oboru z chirurgie s 
dlouholetou zkušeností s ošetřováním traumat pohybového ústrojí,

- chirurg – intenzivista na oborové chirurgické JIP,
- zajištění anesteziologické služby,
- lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a

zobrazovací metody,
- nepřetržitá služba otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku,

neurologie, urologie, gynekologie a porodnictví.
• Dosažitelnost odborníků do 60 minut:

- hrudní chirurg,
- cévní chirurg,
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- dětský chirurg,
- neurochirurg,
- endoskopista – gastroenterolog,
- endoskopista – pneumolog,
- intervenční radiolog.

Spektrum 
požadavků, 

výkonů, 
činností

• Počet hospitalizovaných pacientů za rok.................................... min. 2 500.
• Počet ambulantně ošetřených pacientů za rok…….................. min. 20 000.
• Pacienti na specializovaných ambulancích za rok......................... min. 300.
• Seznam typu výkonů a jejich počet za rok:

- všechny operace nutné k vykonání atestace z chirurgie (logbook)
...................................................................................1 500 – 2 000,

- plánované operace......................................................1 300 – 1 500,
- urgentní operace...............................................................200 – 500,
- laparoskopické operace....................................................150 – 200,
- ošetření končetinových traumat (z toho min. 50 osteosyntéz) .. min.

500.
• Základní ošetření polytraumat. 

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
traumatologie, a to v části „akreditované pracoviště I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
traumatologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru popáleninová medicína, a to v části „akreditované zařízení“.

9) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
plastická chirurgie, a to v části „akreditované zařízení II. nebo III. typu“.

10) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dětská chirurgie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

11) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
neurochirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.

12) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru hrudní chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. nebo II. typu“.
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13) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
cévní chirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.

14) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
urologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

15) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
urologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

16) ... v jakémkoliv vzdělávacím programu.
17) ...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.

18) ... v uvedeném vzdělávacím programu.
19) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

klinická onkologie nebo radiační onkologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
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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 farmako-

a 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 Minimální 
počet hodin

Legislativa. 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 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. 
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8.1.5 Program kurzu Novinky z chirurgie

Předmět Minimální 
počet hodin

a) Perianální chirurgie, základní chirurgické nálezy, konzervativní a chirurgická 
léčba perianálních afekcí. 1

b) Poranění břicha, klasifikace poranění, diagnostické a terapeutické algoritmy. 1

c) Výživa chirurgicky nemocných, indikace a provedení enterální a parenterální 
výživy, typy diet, nutriční rekonvalescence chirurgicky nemocných. 1

d) Náhlé příhody břišní, diferenciální diagnostika, diagnostické metody, 
konzervativní a chirurgická léčba, indikace k operaci. 2

e) Poranění hrudníku, diagnostika a terapie. 1

f) Šok, diagnóza, klasifikace, příčiny, terapeutické přístupy. 1

g) Sepse, patofyziologie, imunologie, markery sepse, diagnostické 
a terapeutické postupy. 2

h) Moderní terapie onemocnění žlučníku a žlučových cest, diagnostika, 
intervenční radiologie a endoskopické výkony, indikace k operaci, 
laparoskopie.

2

i) Diagnostika a terapie onemocnění prsu. Chemoterapie, aktinoterapie, 
imunoterapie, operační výkony a indikace, dispenzarizace. 2

j) Kolorektální karcinom, patofysiologie, karcinogeneze obecně, klasifikace, 
diagnostika a operační výkony. 2

k) Zánětlivá onemocnění střevní, patofysiologie, konzervativní a chirurgická 
léčba. 1

l) Operace jater a pankreatu, základní přehled operačních výkonů, indikací 
a možných komplikací. 1

m) Vředová choroba gastroduodena, diagnostika a terapie. 2

n) Základy laparoskopické chirurgie, popis jednotlivých výkonů, výhody, 
komplikace. 1

o) Traumatologie diafyzárních končetinových zlomenin. Rozdělení, základy 
operační léčby. 1

p) Traumatologie ramene a lokte. Klasifikace, léčba, zlomeniny lokte u dětí. 1

q) Traumatologie pánve, kyčelního a kolenního kloubu. Klasifikace, 
diagnostika, indikace operační léčby, zvláštnosti terapie starších pacientů. 1

r) Traumatologie dolního konce bérce a nohy. Klasifikace, problematika 
hlezna, operační léčba. 1

s) Traumatologie zápěstí a ruky. Diagnostika, ošetření poranění šlach, plastiky 
kožních defektů. Transpozice prstů. 1

t) Poranění páteře. Klasifikace, indikace operační léčby, komplikace. 2

u) Poranění hrudníku. Pneumotorax, indikace operační léčby. 1

Celkem 28
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Personální a technické zabezpečení kurzu Novinky z chirurgie
Personální zabezpečení

• Lékaři s nejvyšším vzděláním v oboru chirurgie, nejméně 10 let praxe v oboru, praxe 
v přednášené problematice minimálně 5 let pro předměty v bodech a – n).

• Lékaři s nejvyšším vzděláním v oboru traumatologie nebo ortopedie, nejméně 10 let praxe 
v oboru, praxe v přednášené problematice minimálně 5 let pro předměty v bodech o – s).

• Lékaři s nejvyšším vzděláním v oboru traumatologie nebo ortopedie, event. neurochirurgie, 
nejméně 10 let praxe v oboru, praxe ve spondylochirurgii minimálně 5 let pro předmět v bodě t).

• Lékaři s nejvyšším vzděláním v oboru chirurgie, nejméně 10 let praxe v oboru, specializace 
v thorakochirurgii minimálně 5 let pro předmět v bodě u). 

Technické zabezpečení
• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením.
• Počítačová učebna pro závěrečné testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 

pracovat alespoň s ověřeným kvazistandardizovaným testem. 

8.1.6 Další vzdělávací aktivity
Specializační kurz před atestací má za cíl seznámit účastníky s nejnovějšími trendy

ve všeobecné chirurgii a rozebrat symptomatologii, diagnostiku a léčbu méně častých 
chirurgických onemocnění, včetně oborů hraničních. Jednotlivá témata jsou přednášena 
specialisty daných odborností.
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Vzdělávací program
oboru

REVMATOLOGIE
1 Cíl specializačního vzdělávání .......................................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání......................................................... 2 

2.1 Základní interní kmen – v délce minimálně 24 měsíců .............................................2 
2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců.................................3 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................4 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 5 
3.1 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci výcviku v rámci základního interního kmene ....................5 
3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 

absolvovaných na konci specializovaného výcviku...................................................9 
4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 11 
5 Hodnocení specializačního vzdělávání........................................................................... 12 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal 

způsobilost ........................................................................................................................ 13 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení...................................................................... 13 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................13 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................14 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 15 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................15 

1 Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru revmatologie je příprava kvalifikovaného
lékaře v oboru revmatologie, který ovládá prevenci, diagnostiku a terapii revmatických 
onemocnění v celém rozsahu. Revmatologie je obor zabývající se netraumatickým 
onemocněním pohybového aparátu. Zahrnuje systémová onemocnění pojiva, zánětlivé 
artropatie (artritidy), osteoartrózu, revmatismus měkkých tkání včetně onemocnění zad 
a metabolická kostní a kloubní onemocnění.

30
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32
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38
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2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru revmatologie 
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 revmatologie je zařazení 

do oboru, absolvování základního interního 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 interní 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 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 17

z toho
jednotka intenzivní péče 6) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující akutní lůžkovou zdravotní péči intenzivní a resuscitační 
I. nebo II. typu

2

neurologie 1), 7) 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 
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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 36 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 revmatologie a dalších oborech. Požadavky vzdělávacího programu je 
možné splnit ve více akreditovaných zařízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu 
poskytovatel zdravotních služeb. Celková doba specializační přípravy je minimálně 36 měsíců 
praxe v akreditovaných zařízeních revmatologie a je diferencovaná podle zařízení,
v němž lékař pracuje nebo se školí v době specializační přípravy.

Část II.
c) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
revmatologie 1), 8), 9) 34

z toho

ambulantní zařízení 8) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující ambulantní zdravotní péči 28

lůžkové oddělení 9) – poskytovatel zdravotních služeb 
poskytující lůžkovou zdravotní péči 6

z toho

specializační předatestační stáž – optimální je 
rozložit tento pobyt na 1 měsíc na začátku 
přípravy a 1 měsíc na konci před vlastní atestační 
zkouškou – poskytovatel zdravotních služeb
zajišťující celé spektrum výkonů oboru

2



ČÁSTKA 13����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program oboru Revmatologie 33
MZ ČR Vzdělávací program oboru REVMATOLOGIE

4

d) povinná doplňková praxe – výběr dvou z uvedených oborů
Akreditované zařízení Počet měsíců
rehabilitační a fyzikální medicína 1), 10) – u poskytovatele zdravotních služeb 
s akreditací I. typu 1

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 1), 11) – u poskytovatele zdravotních 
služeb s akreditací I. typu 1

neurologie 1), 7) – u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I. typu 1
dětská revmatologie 12) – u poskytovatele zdravotních služeb s akreditací I. typu 1
radiologie a zobrazovací metody 1), 13) 1

e) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
poskytovatel zdravotních služeb provádějící sonografii 1
specializované laboratoře zaměřené na revmatologii 1

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část III.
f) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 14) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 14) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 14) 1
kurz Radiační ochrana 15) 1
kurz Novinky z vnitřního lékařství 16) 5
další kurzy, vědecké a vzdělávací akce domácí i zahraniční garantované 
příslušnou odbornou společností ČLS JEP nebo Institutem postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou 
(dále jen „ČLK“) nebo akreditovanými zařízeními v průběhu specializační 
přípravy (ČRS, EULAR)

10

g) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
další odborné akce pořádané a garantované příslušnou odbornou společností 
ČLS JEP nebo Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen 
„IPVZ“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo lékařskými 
fakultami (dále jen „LF“) nebo akreditovanými zařízeními, aj.

v rozsahu min. 
20 hod.
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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

Teoretické znalosti

• Obsah anesteziologické péče (předanestetické vyšetření, příprava před 
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.

Praktické dovednosti

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

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.
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Kompetence po 
absolvování praxe

• Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavů náhlé poruchy zdraví 
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.
• 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.

Praktické dovednosti

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

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

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

Kompetence po 
absolvování praxe

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

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.

Praktické znalosti

• Anamnéza a fyzikální vyšetření.
• Provoz ambulancí a lůžkového oddělení; vedení zdravotnické 

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

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.

Praktické dovednosti

• Provedení komplexního interního vyšetření.
• 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.
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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 – 17 měsíců praxe na akreditovaném zařízení I. nebo II. typu pod 
odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti

• 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.

Praktické znalosti

• Rozpoznávání a postupy u nejčastěji se vyskytujících vnitřních chorob, 
zejména u akutních interních příhod. 

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

Praktické dovednosti

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

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.

Neurologie – 1 měsíc praxe v akreditovaném zařízení poskytovatele zdravotních 
služeb poskytujícím lůžkovou zdravotní péči v oboru neurologie s akreditací I. nebo 
II. typu pod odborným dohledem školitele

Teoretické znalosti • Znalosti z normální a patologické anatomie, histologie, fyziologie, 
biochemie a farmakologie nervové soustavy.

Praktické dovednosti
• Provedení základního neurologického vyšetření.
• Základní indikace neurofyziologických vyšetření.
• Základní léčebné postupy u akutních cévních mozkových příhod 
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a záchvatových onemocnění.

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 1 x týdně.
• Provádění dalších činností a výkonů v rámci specializačního výcviku tak, jak jsou uvedeny 

ve vzdělávacím programu a logbooku.
• Provedení rozšířené neodkladné resuscitace. 

• Orientační neurologické vyšetření pacientů.

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

Teoretické znalosti

Vlastní obor
Předpokladem k získání specializace je dokonalé zvládnutí teoretických, ale 

i praktických požadavků specializace v revmatologii. Ve specializační přípravě musí školenec
prohloubit své znalosti diagnostiky, diferenciální diagnostiky, prognostiky, posuzování 
a léčby chorob.

Propedeutika
 Základní poznatky o struktuře, funkci a metabolismu pojiva.
 Základy morfologie, fyziologie a patofyziologie pohybového ústrojí.
 Základní imunologické mechanismy v patogenezi revmatických chorob, 

imunogenetické aspekty revmatických onemocnění, klinické vyšetření kloubů 
a páteře, včetně základních poznatků kineziologie, biochemická vyšetření nutná 
pro diagnostiku revmatických onemocnění (kyselina močová, reaktanty akutní 
fáze, elektroforéza, kryoglobuliny, sérové železo), jejich indikace, zhodnocení 
a interpretace, imunologická vyšetření, autoprotilátky (jako např. revmatoidní 
faktory, antinukleární protilátky, anti dsDNA, protilátky proti extrahovatelnému 
nukleárnímu antigenu, antifosfolipidové protilátky), imunoglobuliny, jednotlivé 
složky komplementu, základní testy buněčné imunity, přímý i sérologický průkaz 
některých mikrobiálních agens mající vztah ke kloubním onemocněním 
(Antistreptolysin-O, protilátky proti boréliím, chlamydiím, yersiniím).

 Indikace a zhodnocení morfologických zobrazovacích metod používaných 
v revmatologii – RTG, tomografie, CT, ultrazvuk, artrografie, scintigrafie, 
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artroskopie, indikace a hodnocení některých bioptických vyšetření (svalová 
biopsie, biopsie synoviální membrány, biopsie ledvin u systémového lupus 
erytematodes).

 Základy posuzování imunohistologických nálezů (depozita imunokomplexů 
v kůži), výsledky rozboru synoviálního výpotku (orientační makroskopické 
posouzení, interpretace cytologického, imunologického a krystalografického 
rozboru), základy vyšetření kostního metabolismu.

Speciální část
 Znalost etiopatogeneze, epidemiologie, kliniky a diagnostiky, průběhu léčby 

a prognózy následujících onemocnění; revmatoidní artritida a její varianty 
(Feltyho syndrom, juvenilní chronická artritida, Stillova choroba v dospělosti), 
seronegativní spondylartritidy, zejména ankylozující spondylitida, reaktivní 
artritida, psoriatická artritida, enteropatické artritidy, difúzní onemocnění pojivové 
tkáně (systémový lupus erytematodes, systémová sklerodermie, komplex 
polymyositidy – dermatomyositidy, imunokomplexové vaskulitidy, Sjögrenův 
syndrom, překryvné syndromy, antifosfolipidový syndrom a vzácnější stavy jako 
relaxující polychondritida, retroperitoneální fibróza a další), degenerativní 
onemocnění kloubů a páteře: osteoartróza včetně jejich subtypů, difúzní 
idiopatická skeletální hyperostóza, problematika mimokloubního revmatismu 
místního i celkového (včetně polymyalgia rheumatica), metabolické a endokrinní 
artropatie (dna, chondrokalcinóza, nemoci z ukládání hydroxyapatitu, ochronóza, 
artropatie při akromegalii, diabetu, hyperparatyreóze, onemocnění štítné žlázy), 
metabolická kostní onemocnění (osteomalacie, osteoporóza atd.), infekční 
artritidy, problematika revmatické horečky, kloubní projevy při vnitřních 
onemocněních, kloubní onemocnění při neoplazmatech, problematika chronických 
bolestí v zádech.

 Klinická farmakologie těchto skupin léčiv: analgetika, nesteroidní antirevmatika, 
glukokortikoidy, imunosupresivní a imunomodulační léčiva, chorobu modifikující 
léčiva, biologická léčiva RA, dlouhodobě působící léčiva u OA, antiuratika. 
U všech léků znát indikace, kontraindikace, dávkování, základní farmakokinetické 
parametry (biologický poločas), vedlejší nežádoucí účinky a interakce. 
Znát principy některých novějších nefarmakologických postupů (plasmaferéza, 
ozáření uzlin, dietní manipulace, transplantace kmenové buňky).

 Znalost dalších složek komplexní léčby: režimová opatření, psychoterapie, 
fyzikální a rehabilitační, lázeňské léčby, resocializace, léčba prací.

 Znalost principů základních imunologických vyšetření jako jsou aglutinace, 
imunodifúze, imunoelektroforéza, nepřímá imunofluorescence, enzymové 
imunoanalýzy, mikrocytotoxický test, polymerázová řetězová reakce, 
imunobloting, průtoková cytometrie.
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Praktické dovednosti

Vlastní obor
 Ovládání techniky punkce a intraartikulární instilace periferních kloubů, znalost 

metody lokální injekční léčby (alespoň 30 intraartikulárních aplikací, doloženo 
v logbooku).

Z ostatních oborů

Rehabilitační 
a fyzikální medicína

• Znát podstatu, účinky a možnosti prostředků fyzikální léčby při léčbě 
revmatických onemocnění. 

Ortopedie a
traumatologie 
pohybového ústrojí

• Osvojit si indikace a možnosti operativního řešení zánětlivých 
i degenerativních onemocnění. Zvláštní význam má indikace endoprotéz 
velkých kloubů, včetně předoperační přípravy a pooperační rehabilitace.

Neurologie
• Ovládat základy neurologického vyšetření, diferenciálně diagnostické 

aspekty radikulárních a pseudoradikulárních syndromů, vyšetření 
při polyneuropatii.

Dermatovenerologie
• Znát ty chorobné jednotky event. symptomy, které mají vztah k 

revmatickým onemocněním.Gastroenterologie
Oftalmologie

Geriatrie

• Znát kloubní onemocnění, která jsou častější ve vyšším věku, některé 
odlišnosti klinického obrazu u starších lidí, zásady a indikace a dávkování 
medikamentózních a nemedikamentózních postupů ve starších věkových 
skupinách u nemocných s revmatickými onemocněními.

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 
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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 školitelem na konci základního interního 
kmene a jeho záznam v logbooku.

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního 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,

 potvrzení praxe všemi školiteli o absolvování jednotlivých stáží,
 předložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
 absolvování povinného kurzu Novinky z vnitřního lékařství po základním

interním kmeni.
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,
 vypracování písemné práce (termín předložení – v průběhu specializační 

předatestační stáže před vlastní atestační zkouškou),
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 

Část III.).
d) Vlastní atestační zkouška

 praktická část – rozbor 1 pacienta, anamnéza, klinické vyšetření, vyšetření 
laboratorní a zobrazovací metody, diferenciální diagnostika, terapeutický 
plán,

 teoretická část – 3 odborné otázky, hodnocení RTG snímku (příp. 
interpretace ultrazvukového vyšetření), obhajoba písemné práce.
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6 Charakteristika činností, pro které absolvent 
specializačního vzdělávání získal způsobilost

Absolvent vzdělávacího programu v oboru revmatologie získává specializovanou 
způsobilost v oboru revmatologie, která je požadována k samostatnému výkonu činnosti 
lékaře k poskytování ambulantní, event. lůžkové péče o nemocného s revmatickým 
onemocněním v plném rozsahu oboru. Měl by být schopen poskytovat kontinuální vzdělávání 
v oboru praktickým lékařům ve svém regionu.

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 – ambulantní zařízení

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru revmatologie a min. 5 let 
praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru revmatologie 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. 

Materiální 
a technické 

vybavení
• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
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7.1.2 Akreditované zařízení – lůžkové zařízení

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru revmatologie a min. 5 let 
praxe v oboru od získání specializované způsobilosti v oboru revmatologie 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. 

Spektrum 
požadovaných 

výkonů

• AZ svou činností pokrývá plné spektrum revmatických onemocnění včetně 
diagnostiky a terapie. 

• Předpokládá se velmi dobrá dostupnost vyšetřovacího komplementu 
a konsiliárních služeb ostatních oborů. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. a vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Součásti podílející se na činnosti AZ:

- lůžkové oddělení nebo stanice revmatologie;
- polarizační mikroskop;
- fakultativně sonografie a densitometrie.

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
anesteziologie a intenzivní medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
vnitřní lékařství, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

6) 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.

7) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
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neurologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
8) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

revmatologie, a to v části „akreditované zařízení ambulantní zařízení“.
9) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

revmatologie, a to v části „akreditované zařízení lůžkové zařízení“.
10) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

rehabilitační a fyzikální medicína, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
11) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
12) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

nástavbového oboru dětská revmatologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.
13) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 

radiologie a zobrazovací metody, a to v části „akreditované zařízení“.
14) ...v jakémkoliv vzdělávacím programu.
15) ...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.

16) ... 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
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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 farmako-

a 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 Minimální 
počet hodin

Legislativa. 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 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 předměty v bodě d).

• Lektoři se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí v oboru pracovní 
lékařství, radiologie a zobrazovací metody, případně se specializací v radiační ochraně (SÚRO, 
SÚJB) pro předměty 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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Vzdělávací program
nástavbového oboru *

DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE
1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru ......................................... 1 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců ............................................2 
2.2 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců ............................................4 
2.3 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................5 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 6 

4 Všeobecné požadavky........................................................................................................ 8 
5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru.................................................................. 8 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 9 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 9 

7.1 Akreditované zařízení (AZ) .....................................................................................10 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................11 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 12 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................12 

9 Doporučená literatura..................................................................................................... 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 dětská pneumologie je získání teoretických 
znalostí a praktických dovedností, které lékaři umožní působit jako specialista v oboru dětská 
pneumologie a poskytovat komplexní zdravotní péči dětem a mladistvým s onemocněním 
respiračního ústrojí v lůžkových zařízeních i ve specializovaných odborných ambulancích.

2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do oboru dětská pneumologie je získání specializované 
způsobilosti v oboru dětské lékařství nebo pneumologie a ftizeologie.
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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 dětská pneumologie je v minimální délce 
24 měsíců pro lékaře po získání specializované způsobilosti v oboru dětské lékařství nebo 
36 měsíců pro lékaře po získání specializované způsobilosti v oboru pneumologie 
a ftizeologie, z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců

Pro lékaře se získanou specializací II. stupně v oboru pediatrie dle vyhlášky 
č. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství dle 
zákona č. 95/2004 Sb. – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) povinná praxe

Akreditované zařízení Počet 
měsíců

dětská pneumologie 1) 24

z toho

dětská pneumologie 1) – specializovaná ambulance pro dětské 
a dospívající pacienty s různou respirační problematikou min. 6

dětská pneumologie 1) – specializované stáže v níže uvedené 
problematice v rozsahu odpovídajícímu individuálním potřebám 
školence (moduly I. – IX.)

min. 15

z toho

Modul I. – Laboratoř funkční diagnostiky pro děti 
a dospívající
Modul II. – Dětská bronchologie
Modul III. – Alergologie a klinická imunologie
Modul IV. – Dětská radiologie a zobrazovací metody 
Modul V. – Vrozené anomálie respiračního traktu 
Modul VI. – Diagnostické a léčebné postupy u všech 
akutních a chronických plicních chorob dětí 
a dospívajících
Modul VII. – Tuberkulóza dětí a dospívajících min. 3 týdny
Modul VIII. – Cystická fibróza min. 4 týdny
Modul IX. – Intenzivní péče min. 10 týdnů

z toho Intenzivní péče – resuscitační oddělení pro 
děti a dospívající s řízenou ventilací min. 6 týdnů
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Intenzivní péče – jednotka intenzivní péče 
pro novorozence min. 4 týdny

Vzdělávání probíhá ve formě modulů. Ve většině center dětské pneumologie 
bude probíhat několik modulů současně. Nebude-li školící zařízení poskytovat školení 
v některé zvláštní oblasti, školenec bude muset absolvovat tuto část přípravy v jiném 
akreditovaném zařízení.

V průběhu vlastního specializovaného výcviku v oboru dětské lékařství může být část 
přípravy věnována výcviku v oboru dětského pneumologie (maximálně v rozsahu 
12 měsíců) dle vzdělávacího programu dětská pneumologie, 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.

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.“). 

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“).
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2.2 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců

Pro lékaře se získanou specializací v oboru tuberkulóza a respirační nemoci 
dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou způsobilostí v oboru tuberkulóza 
a respirační nemoci dle zákona č. 95/2004 Sb. nebo se specializovanou způsobilostí 
v oboru pneumologie a ftizeologie dle vyhlášky č. 233/2008 Sb. – v délce minimálně 
36 měsíců

Část I.
b) povinná praxe

Akreditované zařízení Počet 
měsíců

dětská pneumologie 1) 24

z toho

dětská pneumologie 1) – specializovaná ambulance pro dětské 
a dospívající pacienty s různou respirační problematikou min. 6

dětská pneumologie 1) – specializované stáže v níže uvedené 
problematice v rozsahu odpovídajícímu individuálním potřebám 
školence (moduly I. – IX.)

min. 15

z toho

Modul I. – Laboratoř funkční diagnostiky pro děti 
a dopsívající
Modul II. – Dětská bronchologie 
Modul III. – Alergologie a klinická imunologie
Modul IV. – Dětská radiologie a zobrazovací metody 
Modul V. – Vrozené anomálie respiračního traktu 
Modul VI. – Diagnostické a léčebné postupy u všech 
akutních a chronických plicních chorob dětí 
a dospívajících
Modul VII. – Tuberkulóza dětí a dospívajících min. 3 týdny
Modul VIII. – Cystická fibróza min. 4 týdny
Modul IX. – Intenzivní péče min. 10 týdnů

z toho

Intenzivní péče – resuscitační oddělení pro 
děti a dospívající s řízenou ventilací min. 6 týdnů

Intenzivní péče – jednotka intenzivní péče 
pro novorozence min. 4 týdny

c) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
dětské lékařství 2), 3) 12

Vzdělávání probíhá ve formě modulů. Ve většině center dětské pneumologie 
bude probíhat několik modulů současně. Nebude-li školící zařízení poskytovat školení 
v některé zvláštní oblasti, školenec bude muset absolvovat tuto část přípravy na jiném 
akreditovaném zařízení.
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Povinná doplňková praxe probíhá v příslušných zařízeních téže nebo i jiné nemocnice, 
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.“). 

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“).

2.3 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
d) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 4) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 4) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 4) 1
kurz Radiační ochrana 5) 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 (NL)
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.
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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“) 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 a praktické dovednosti
 Etiologie a patogeneze akutních a chronických onemocnění respiračního traktu.
 Prevalence a epidemiologie respiračních onemocnění včetně dlouhodobé prognózy 

chronických onemocnění v dospělosti.
 Základy problematiky pneumologie a ftizeologie specifické pro dospělý věk 

(chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), plicní onkologie apod.).
 Základy problematiky oboru otorinolaryngologie souvisejících s onemocněními 

dýchacích cest.
 Základní i specializované vyšetřovací a terapeutické metody v oblasti respirační 

medicíny.
 Infekční choroby, alergologie a imunologie včetně relevantních diagnostických 

a terapeutických metod.
 Znalosti organizace péče o chronicky nemocné včetně rehabilitačních programů 

a psychosociálních aspektů.

Modul I. – Laboratoř funkční diagnostiky pro děti a dospívající
• Hodnocení min. 100 křivek průtok – objem.
• Hodnocení min. 30 bodyplethysmografií.
• Bronchomotorické testy.
• Analýza krevních plynů.
• Difúzní plicní kapacita a diluční plynové metody.
• Kalibrace.
• Interpretace výsledků.
• Hygienické zásady, nácvik spolupráce – děti, rodiče.
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Modul II. – Dětská bronchologie
• Flexibilní bronchoskopie u dětských pacientů všech věkových skupin – 25 bronchoskopií, 50 

asistencí.

Modul III. – Alergologie a klinická imunologie
• Základy alergologické a imunologické diagnostiky včetně kožních testů.

Modul IV. – Dětská radiologie a zobrazovací metody
• Indikace, hodnocení a klinická interpretace radiologických nálezů.

Modul V. – Vrozené anomálie respiračního traktu
• Diagnostika.
• Terapeutické postupy.
• Dlouhodobá péče, spolupráce s chirurgy.

Modul VI. – Diagnostické a léčebné postupy u všech akutních a chronických plicních 
chorob dětí a dospívajících

• Asthma bronchiale.
• Cystická fibróza.
• Obstrukční projevy v 1. roce života.
• Intersticiální plicní procesy.
• Bronchopulmonální dysplazie a další perinatální respirační patologie.
• Základy onkologické plicní diagnostiky v dětském věku.
• Akutní i chronické plicní infekce – laryngitis, bronchitis, bronchiolitis, pneumonie 

a pneumonitidy.
• Pleurální patologie.
• Hnisavé afekce plicního parenchymu.
• Empyémy.

Modul VII. – Tuberkulóza dětí a dospívajících
• Aplikace a hodnocení tuberkulinového testu. 
• Znalost epidemiologických opatření a dohledu nad tuberkulózou.
• Znalost všech současných léčebných režimů.

Modul VIII. – Cystická fibróza
• Znalost diagnostiky a léčebných postupů.
• Znalost epidemiologických opatření.
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Modul IX. – Intenzivní péče
• Znalost základů umělé plicní ventilace, ventilační podpory a resuscitačních postupů.
• Řešení novorozenců s perinatálními patologickými stavy s postižením respiračního systému.

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, 

 osvojí si provozní a administrativní činnosti a management týmové práce, 
 osvojí si základy počítačové techniky jako prostředku pro ukládání a vyhledávání 

dat a odborných informací a jako prostředku komunikace,
 má základní znalosti lékařské etiky, právních předpisů platných ve zdravotnictví, 

organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví.

5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem 
 záznam školitele o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu 

odbornosti a v logbooku, záznamy o provedených činnostech a výkonech 
v šestiměsíčních intervalech.

b) Předpoklady přístupu k závěrečné zkoušce
 absolvování požadované praxe, výkonů a školicích akcí potvrzené všemi 

školiteli se specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou
způsobilostí,

 předložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku,
 vypracování písemné práce z dětské pneumologie na zadané téma (práce se 

nepožaduje u uchazečů s doloženou publikační činností v oboru v periodiku 
s impakt faktorem vyšším než 1, dále u uchazečů, kteří úspěšně řešili grant 
IGA, GAČR, GAUK v úloze hlavního řešitele, případně byli spoluřešiteli 
grantu v rámci EU.), 
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 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 
Část II.).

c) Vlastní závěrečná zkouška
 praktická část – vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnostika, 

vyšetřovací postup, navržená léčba,
 teoretická část – 3 odborné otázky.

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 pneumologie získává zvláštní odbornou
způsobilost v oboru, která ho opravňuje k samostatnému výkonu činnosti jako dětský 
pneumolog působící: u poskytovatele zdravotních služeb poskytující dětskou lůžkovou péči 
na specializovaných pracovištích; v konziliární službě v oboru dětská pneumologie; u
poskytovatele zdravotních služeb poskytující specializovanou nemocniční ambulantní péči
nebo u poskytovatele zdravotních služeb poskytující specializovanou ambulantní 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. 

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.
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7.1 Akreditované zařízení (AZ)

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru dětská pneumologie a 10 let 
praxe v oboru dětská pneumologie, z toho alespoň 5 let praxe od získání 
specializované způsobilosti nebo má zvláštní odbornou způsobilost v oboru 
dětská pneumologie, z toho alespoň 3 roky praxe od získání zvláštní odborné 
způsobilosti v oboru dětská pneumologie 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. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
• Vybavení pracoviště dle standardů personálního a přístrojového vybavení:

- spirometrie s vyšetřením křivky průtok-objem, klidové spirometrie,
-metoda vyšetření nepřímo měřitelných objemů (celotělová 

pletysmografie, případně diluční metody), s výhodou měření plicní 
pružnosti,

- nespecifické bronchoprovokační inhalační testy a základní zátěžové 
testy,

-monitorování oxygenace s možností nočního monitorování,
- vlastní vyšetřování koncentrace chloridů v potu.

• V rámci žádosti o akreditaci zařízení doloží u každé metody počet vyšetření
ročně, u vyšetření chloridů v potu i metodiku odběru a způsob zpracování 
vzorku.  

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Součásti podílející se na činnosti zařízení:

- lůžkové oddělení, kde se provádí klinická péče o nemocné s akutními 
i chronickými respiračními nemocemi,

- ambulantní složka, v níž jsou pravidelně sledovány děti a mladiství 
s chronickými respiračními nemocemi a kde jsou tito pacienti
dispenzarizováni,

- cystická fibróza – vlastní ambulance pro CF a péče o CF pacienty je 
žádoucí; ve výjimečných případech lze zajistit smluvně pobyt na jiném 
akreditovaném pracovišti, kde je péče o nemocné CF prováděna.

• AZ musí přímo spolupracovat se zařízením jiných oborů:
- alergologie a klinická imunologie,
- dostupnost konziliárních vyšetření (otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku, dermatovenerologie, oftalmologie apod.),
- radiologie a zobrazovací metody včetně ultrazvuku, CT a HRCT,
- dostupnost dětské flexibilní diagnostické bronchoskopie včetně počtu 

výkonů a příloha se specifikací vybavení; ve výjimečných případech 
lze zajistit smluvně pobyt v jiném AZv rozsahu nutném pro splnění 
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daných požadavků,
- rehabilitační a fyzikální medicína se zaměřením na respirační trakt.

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru dětská pneumologie, a to v části „akreditované zařízení“.

2) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) ...v jakémkoliv vzdělávacím programu.
5) ...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.
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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



62� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program nástavbového oboru Dětská pneumologie����l����ČÁSTKA 13

MZ ČR Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE

13

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 farmako-

a 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 Minimální 
počet hodin

Legislativa. 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

• 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 
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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 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. 
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1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 4 

4 Všeobecné požadavky........................................................................................................ 5 
5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru.................................................................. 5 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 6 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 6 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .......................................................................................7 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení...................................................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 hrudní chirurgie je příprava lékaře, který je 
schopen kvalifikovaně poskytnout pacientovi vysoce specializovanou chirurgickou péči.
Vzdělávací program pro nástavbový obor hrudní chirurgie je kompatibilní s pravidly 
stanovenými ESTS a zahrnuje tedy nejen plicní chirurgii, ale také mediastinální a jícnovou 
chirurgii. Každý lékař si musí být vědom toho, že získáním specializace se současně stává 
osobně odpovědným za volbu metod a postupů, a tím i za výsledek léčby, kterou jako 
specialista volil.
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2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do oboru hrudní chirurgie je získání specializované 
způsobilosti v oboru chirurgie nebo kardiochirurgie.

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.

Celková délka přípravy v oboru hrudní chirurgie je v minimální délce 36 měsíců,
z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 36 měsíců

Část I.
a) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
hrudní chirurgie 1), 2) 34

z toho

hrudní chirurgie 1)  – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací
I. typu 32

hrudní chirurgie 2)  – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací 
II. typu 2

kardiochirurgie 3), 4) 2

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.“). 
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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 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
b) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 5) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 5) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 5) 1
kurz Radiační ochrana 6) 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 (NL)
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.

c) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
odborné akce pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví 
(dále jen „IPVZ“) nebo Českou chirurgickou společností J.E. Purkyně (dále jen 
„ČCHS ČLS JEP“) a její Sekcí hrudní chirurgie nebo Českou lékařskou 
komorou (dále jen „ČLK“)

v rozsahu min. 
20 hod.

účast na význačnější domácí či zahraniční chirurgické konferenci min. 1x ročně
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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
Rozsah požadovaných teoretických znalostí je stále upravován v návaznosti na rozvoj

oboru:
 anatomie hrudní stěny, bránice a orgánů mediastina,
 fyziologie dýchání, základní znalosti funkce kardiovaskulárního systému a jícnu,
 základní diagnostické metody chirurgických hrudních onemocnění (laboratorní, 

radiologické, endoskopické, sonografické a chirurgické),
 předoperační indikace a rozvaha, pooperační péče včetně zvládání komplikací,
 zvládání operativy: operační přístupy, plicní resekce, operace v mediastinu 

a na jícnu, chirurgie hrudní stěny a bránice. Terapie poranění hrudníku, trachey 
a velkých bronchů. Tyto operace zvládnout jak v programu elektivním, tak 
urgentním, operace jak klasické, tak videoasistované.

Praktické dovednosti
Minimální počty výkonů
Výkony Počet
Anatomické resekce plic 40
Neanatomické plicní resekce a enukleace 20
Jiné výkony v mediastinu – diagnostické a terapeutické (včetně 
mediastinoskopií) 5

VTS/VATS výkony (též sympatektomie a splanchnikektomie) 40
Dekortikace a pleurektomie 5
Nitrohrudní výkony na jícnu 3
Operace stěny hrudní 5

Resekce průdušnice není standardně požadována, uchazeč vykáže pouze asistence 
u tohoto výkonu, výjimečně nácvik na kadaveru.
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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,

 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 vzdělávání v nástavbovém oboru

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 po ukončení specializovaného výcviku.

b) 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,
 předložení seznamu předepsaných operačních výkonů (záznam v logbooku),
 vypracování písemné práce na zadané odborné téma (školenec může 

předložit písemnou práci s tematikou hrudní chirurgie, kterou vypracoval 
v rámci studia Ph.D.),

 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 
Část II.).

c) Vlastní závěrečná zkouška
 praktická část – operační výkon (může být proveden během specializační 

stáže),
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 teoretická část – 3 odborné otázky, 1 otázku může nahradit obhajoba 
písemné práce.

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 hrudní chirurgie je oprávněn 
k provádění všech torakochirurgických operací a je způsobilý působit jako samostatný lékař 
oddělení, které se zabývá problematikou hrudní chirurgie.

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 přípravy školence.
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7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální 
požadavky

• Školitel se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie a nejméně 
10 lety výkonu povolání lékaře, z toho alespoň 5 let praxe od získání 
specializované způsobilosti nebo má zvláštní odbornou způsobilost v oboru 
hrudní chirurgie, z toho alespoň 3 roky praxe od získání zvláštní odborné 
způsobilosti v oboru hrudní chirurgie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u 
daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Seznam lékařů:
- min. 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie s

celkovým min. úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Minimálně jeden další školitel se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní 
chirurgie a nejméně 10 lety výkonu povolání lékaře, nebo má zvláštní 
odbornou způsobilost v oboru hrudní chirurgie 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. 

• Seznam dalších odborníků: 
- chirurg se specializovanou způsobilostí či společným chirurgickým 

kmenem.  

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb. 
• Vybavení pracoviště dle standardů personálního a přístrojového vybavení. 

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Nejméně 2 operační sály způsobilé pro hrudní operativu a vybavené pro 

operační výkony typu videotorakoskopické a mediastinoskopické chirurgie.
• Zařízení provádí mediastinální a jícnovou chirurgii.
• Poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči.
• Součásti podílející se na činnosti zařízení:

- lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny,
- radiodiagnostické oddělení,
- interní oddělení – zajištění všech konzilií,
- dostupnost endoskopie,
- služba laboratoře hematologické, biochemické a mikrobiologické,
- vazba na patologicko–anatomické oddělení s možností využívání 

rutinně peroperační biopsie.
• Pohotovostní služba:

- chirurg s nejvyšším vzděláním v oboru chirurgie,
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- lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína (akutní stavy a operace),

- dostupný lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody a v oboru vnitřní lékařství.

7.1.2 Akreditované zařízení II. typu

Personální 
požadavky

• Školitel se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie a nejméně 
10 lety výkonu povolání lékaře, z toho alespoň 5 let praxe od získání 
specializované způsobilosti nebo má zvláštní odbornou způsobilost v oboru 
hrudní chirurgie, z toho alespoň 3 roky praxe od získání zvláštní odborné 
způsobilosti v oboru hrudní chirurgie a s minimálním úvazkem ve výši 0,5 u 
daného poskytovatele zdravotních služeb.

• Seznam lékařů:
- min. 2 lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní chirurgie s

celkovým min. úvazkem ve výši 1,5 u daného poskytovatele zdravotních 
služeb.

• Minimálně jeden další školitel se specializovanou způsobilostí v oboru hrudní 
chirurgie a nejméně 10 lety výkonu povolání lékaře, nebo má zvláštní 
odbornou způsobilost v oboru hrudní chirurgie 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.

• Seznam dalších odborníků:
- chirurgové se specializovanou způsobilostí či společným chirurgickým 

kmenem.

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Nejméně 2 operační sály způsobilé pro hrudní operativu a vybavené pro 

operační výkony typu videotorakoskopické a mediastinoskopické chirurgie.
• Pracoviště provádí mediastinální a jícnovou chirurgii.
• Poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou zdravotní péči.
• Součásti podílející se na činnosti zařízení:

- lůžkové oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny,
- radiodiagnostické oddělení,
- interní oddělení – zajištění všech konzilií,
- dostupnost endoskopie,
- služba laboratoře hematologické, biochemické a mikrobiologické,
- vazba na patologicko–anatomické oddělení s možností využívání 

rutinně peroperační biopsie.
• Vybavení zařízení dle standardů personálního a přístrojového vybavení

odpovídající celému spektru výkonů dle vzdělávacího programu. 
• Pohotovostní služba:

- chirurg s nejvyšším vzděláním v oboru chirurgie,
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- lékař se specializovanou způsobilostí v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína (akutní stavy a operace),

- dostupný lékař se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody a v oboru vnitřní lékařství.

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
• Zařízení má ve své náplni i program transplantace plic.

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru hrudní chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru hrudní chirurgie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
kardiochirurgie, a to v části „akreditované zařízení“.

5) …v jakémkoliv vzdělávacím programu.
6) …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.
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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 farmako-

a 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 Minimální 
počet hodin

Legislativa. 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

• 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 
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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 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. 
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9 Doporučená literatura

Doporučená literatura
ČERNÝ, J. a kol. Špeciálná chirurgia, III. díl. Praha: Osveta. 1996. 397 s. ISBN 80-88824-28-1.
HÁJEK, M. Chirurgické metody v diagnostice hrudních onemocnění. Praha: Avicenum. 1974. 142 s.
KLEIN, J. Chirurgie karcinomu plic. Praha: Grada, 2006. 220 s. ISBN 80-247-1384-5.
PAFKO, P., HARUŠTIAK, S. Praktická chirurgie trachey. Praha: Galén, 2001. 111 s. 
ISBN 80-7262-069-X.
PAFKO, P. a kol. Praktická laparoskopická a torakoskopická chirurgie. Praha: Grada. 1998. 106 s.
ISBN 80-7169-532-7.
PAFKO, P. a kol. Plicní chirurgie - operační manuál. Praha: Galén. 2010. 147 s. 
ISBN 978-80-7262-674-8.
PEARSON, G., et al. Thoracic surgery. New York: Churchill Livingstone, 1995. 1711 s. 
ISBN 9780443087981.
SHIELDS, T.W., LOCICERO, J. General thoracic surgery. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams 
& Wilkins, 2009. 2672 s. ISBN 9780781779821.
VOMELA, J. Mediastinitis acuta: diagnostika a terapie. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně, 2000. 197 s. ISBN 80-210-2004-0.
WAY, L. W. Současná chirurgická diagnostika a léčba. Praha: Grada. 1998. 1659 s. 
ISBN 80-7169-397-9.
WESTABY, ST., ODELL, J. A. Cardiothoracic Trauma. London: Arnold. 1999.
Další odborná literatura a odborné časopisy související s oborem hrudní chirurgie dle doporučení 
školitele a dle vývoje oboru.
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Vzdělávací program
nástavbového oboru *

HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU
1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru ......................................... 1 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců ............................................2 
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností....................... 3 
4 Všeobecné požadavky........................................................................................................ 5 
5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru.................................................................. 5 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 6 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 6 

7.1 Akreditované zařízení (AZ) .......................................................................................7 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení...................................................8 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................... 9 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ..........................................................................9 

9 Doporučená literatura..................................................................................................... 14 

* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 
č. 185/2009, o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů).

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru hygiena dětí a dorostu je výchova odborníků 
s potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi schopných zhodnotit životní 
a pracovní podmínky včetně odhadu rizik, stav výživy a posoudit jejich vliv na zdravý vývoj 
dětí 
a mladistvých, ochránit a zlepšovat jejich tělesné, duševní a sociální zdraví.

2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do oboru hygiena dětí a dorostu je získání specializované 
způsobilosti v oboru hygiena a epidemiologie.
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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 hygiena dětí a dorostu je v minimální délce 
12 měsíců, z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců

Část I.
a) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
hygiena dětí a dorostu 1) 10

b) povinná doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
dětské lékařství 2), 3) 1
infekční lékařství 2), 4) 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.“).

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 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“).

.
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2.2 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
c) účast na vzdělávacích aktivitách - povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 5) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 5) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 5) 1
kurz Hygiena dětí a dorostu 6) 2

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.

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 
sympoziích, konferencích, kurzech, konzultačních dnech atd.

v rozsahu min. 
20 hod

semináře krajských hygieniků jednotlivých oborů hygieny

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
 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 dětí a mladistvých.
 Způsoby sledování a hodnocení ukazatelů zdravotního stavu dětí a mladistvých.
 Vlivy prostředí, pracovního prostředí a pedagogického procesu na zdravý vývoj 

dětí a mladistvých.
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 Rizikové faktory hromadně se vyskytujících chronických onemocnění a možnosti 
intervence.

 Hodnocení správné výživy ve vztahu ke zdravotnímu stavu v jednotlivých 
vývojových stádiích.

 Energetická potřeba organismu, doporučené výživové dávky.
 Ochranné a rizikové faktory ve výživě s ohledem na další vývoj organismu.
 Vliv tělesné aktivity dětí a mladistvých na zdraví.
 Dětská úrazovost a její prevence.
 Hygienické požadavky na provoz školských a ostatních zařízení pro děti 

a mladistvé.
 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.
 Podmínky ochrany zdraví při práci dětí a mládeže.
 Epidemiologické metody sledování zdravotního stavu dětí a mladistvých.
 Problematika infekčních nemocí v předškolních a školních kolektivech, způsoby 

prevence a represe.
 Pravidelné očkování dětí a mladistvých.
 Koncepce, zásady a provádění drogové epidemiologie a prevence škodlivých 

návyků.
 Odhad míry rizika a jeho řízení v oboru.
 Terorismus, radiační, chemické a biologické napadení, principy ochrany.
 Platná zdravotnická legislativa vztahující se k dětem a mladistvým.

Praktické dovednosti
 Příprava, design (projekt) a provedení epidemiologické studie zdravotního stavu 

dětí nebo dorostu.
 Užití a interpretace statistických metod v souvislosti s aspekty sledování 

konkrétního zdravotního stavu nebo stavu výživy v jednom kolektivu dětí.
 Zpracování optimálních protiepidemických opatření v konkrétní situaci,

v kolektivu (vzdušné nebo alimentární nákazy).
 Posouzení hygienických požadavků, prostorových podmínek, osvětlení, vytápění, 

zásobování vodou a úklidu ve dvou předškolních a dvou školských zařízení.
 Posouzení 3 denních režimů v zařízení pro děti a mladistvé, návrh na jeho úpravu, 

provozní řády.
 Posouzení celodenního jídelníčku pro uzavřenou skupinu dětí a mládeže vždy 

v jednotlivých věkových skupinách.
 Antropometrické měření ve dvou věkových skupinách, hodnocení ukazatelů.
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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,

 má schopnost využívat znalosti evropských a národních právních předpisů 
ve zdravotnictví, předpisů publikovaných ministerstvem zdravotnictví, 
ministerstvem životního prostředí, a dalšími ministerstvy, a dalších předpisů 
souvisejících s činností v oboru.

5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.
a) Záznam školitele o absolvované praxi a konkrétních činnostech na školicích 

pracovištích v průkazu odbornosti (po 3 měsících) a v logbooku.
b) 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,
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 

Část II.).
c) Vlastní závěrečná zkouška

 praktická část – obhajoba projektu z vlastní praxe,
– písemný test – úspěšnost min. 75%.

 teoretická část – 3 odborné otázky. 
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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 hygiena dětí a dorostu je oprávněn hodnotit vliv 
životních podmínek a životního stylu na zdraví dětí a mladistvých. Je schopen posoudit 
a odborně zdůvodnit a usměrnit návrhy nápravných opatření, iniciovat a řídit preventivní 
programy zdraví. Opírá se o odhad zdravotních rizik, jejich interpretaci a řízení. S pomocí 
legislativy prosazuje ochranu veřejného zdraví. Je oprávněn samostatně vykonávat všechny 
výše uvedené činnosti.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči a 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. 

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.



88� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program nástavbového oboru Hygiena dětí a dorostu����l����ČÁSTKA 13

MZ ČR Vzdělávací program oboru HYGIENA DĚTÍ A DOROSTU

7

          7.1 Akreditované zařízení (AZ)

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru hygiena dětí a dorostu a
min. 5 let praxe v oboru hygiena dětí a dorostu od získání specializované 
způsobilosti nebo má zvláštní odbornou způsobilost v oboru hygiena dětí a 
dorostu, z toho alespoň 3 roky praxe od získání zvláštní odborné způsobilosti 
v oboru hygiena dětí a dorostu 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. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• 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, internet. 

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Kontinuální činnost zařízení dle Statutu MZ, provádění 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. 
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7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb nebo Krajská hygienická stanice musí splňovat podmínky 
stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru hygiena dětí a dorostu, a to v části 
„akreditované zařízení“.

2) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
dětské lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
infekční lékařství, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) … v jakémkoliv vzdělávacím programu.
6) … v uvedeném vzdělávacím programu.
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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 farmako-

a 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 Minimální 
počet hodin

Legislativa. 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 Hygiena dětí a dorostu

Předmět Minimální 
počet hodin

Aktuální legislativní změny v oboru. 2

Fyzikální a chemické vlastnosti ovzduší a jejich dopady na zdraví. 2

Speciální chemické noxy v ovzduší z průmyslové a zemědělské činnosti. 2
Požadavky na kvalitu pitné vody ze zdravotního hlediska. 2

Speciální úprava vody, její přednosti a rizika. 3

Teplá užitková voda (TUV), její úprava a rizika pro zdraví. 1
Domácí rekreační a rehabilitační bazény a jejich rizika. 2
Zdravotní nebezpečí z přírodních koupališť. 3
Hygiena půdy, pohřebnictví. 1
Likvidace znečištění půdy chemicky a mikrobiologicky. 3
Hygiena bydlení – rizika. 1
Hluk a vibrace (bydlení, doprava, letecká doprava).
EIA možnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. 1

Hygiena odpadů, zdravotnických a zvláště nebezpečných. 1
Celkem 24

Personální a technické zabezpečení kurzu Hygiena dětí a dorostu
Personální zabezpečení

• Lékaři s nejvyšším vzděláním v oboru hygiena dětí a dorostu nebo se zvláštní odbornou 
způsobilostí nebo specializovanou způsobilostí v oboru hygiena dětí a dorostu a praxí nejméně 
5 let v oboru.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru hygiena dětí a dorostu a nejméně 10 let praxe. 

Technické zabezpečení

• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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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.
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
v nástavbovém oboru *

HYGIENA OBECNÁ A 
KOMUNÁLNÍ

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru ......................................... 2 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců ............................................2 
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 4 

4 Všeobecné požadavky........................................................................................................ 5 
5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru.................................................................. 6 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 6 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 6 

7.1 Akreditované zařízení (AZ) .......................................................................................7 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení...................................................7 

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

9 Doporučená literatura..................................................................................................... 13 

* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 
č. 185/2009, o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů 
a oborech certifikovaných kurzů).

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru hygiena obecná a komunální je získání
zvláštní odborné způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických 
dovedností v oblasti ochrany a podpory zdraví, umožňujících samostatnou činnost na úseku 
státního zdravotního dozoru a státní správy, spočívající ve schopnosti ochránit a zlepšovat 
tělesné, duševní a sociální zdraví, zvyšovat zdatnost, odolnost a pocit subjektivní pohody 
v běžném životě, při práci a bydlení.
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108
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2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do oboru hygiena obecná a komunální je získání 
specializované způsobilosti v oboru hygiena a epidemiologie.

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 hygiena obecná a komunální je v minimální délce 
12 měsíců, z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců

Část I.
a) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
hygiena obecná a komunální 1) 10

b) povinná doplňková praxe 
Akreditované zařízení Počet měsíců
stáž ve specializovaném zařízení 1

z toho

lékařská mikrobiologie 2), 3) – poskytovatel zdravotních služeb s
mikrobiologickou laboratoří
nebo 
alergologie a klinická imunologie 2), 4) – poskytovatel zdravotních 
služeb se zaměřením na imunologii 1
lékařská genetika 2), 5) – poskytovatel zdravotních služeb se
zaměřením na cytogenetiku
návykové nemoci 6) – poskytovatel zdravotních služeb se zaměřením 
na toxikologii

hygienická laboratoř 7) 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.“).

Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit prostřednictvím více smluvních
poskytovatelů zdravotních služeb, pokud je nezajistí v celém rozsahu jeden poskytovatel 



98� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program v nástavbovém oboru Hygiena obecná a komunální����l����ČÁSTKA 13

MZ ČR Vzdělávací program oboru HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ

3

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 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 Počet dnů
kurz Lékařská první pomoc 8) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 8) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 8) 1
kurz Hygiena obecná a komunální 9) 2

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, sympoziích atd.

v rozsahu min. 
20 hod. ročně

semináře krajských hygieniků jednotlivých oborů hygieny
odborné přednášky souvisejících oborů
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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 

Předpokladem je schopnost aplikace poznatků a nezbytná orientace v základních 
principech dotýkajících se jednotlivých faktorů řešených v hygieně obecné a komunální.

 Hygiena ovzduší – chemické složení a fyzikální vlastnosti venkovního a vnitřního 
(indoor) ovzduší, zdravotní rizika populace.

 Hygiena vody – požadavky na kvalitu pitné vody, teplá voda, 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 – zdravotní rizika při jejím znečištění pro obyvatelstvo.
 Pohřebnictví – řády pohřebišť, tlecí doba, exhumace, převozy do ciziny.
 Hygiena bydlení – hodnocení zdravotních rizik bydlení.
 Hluk a vibrace v komunálním prostředí.
 Stanoviska k územním plánům, urbanizace území, výstavba obytných celků 

a obchodních a zábavných center.Vliv staveb na životní prostředí a životní 
podmínky. Rekreační využití.

 Hygienická problematika při výstavbě.
 Hygienická problematika při zřizování a provozu služeb a živností.
 Hodnocení vlivu životních podmínek a životního stylu na zdravotní stav populace, 

její skupiny i jednotlivá etnika – metodiky studií a sběr dat potřebných 
pro hodnocení. Zdravotní výchova, motivace k prevenci.

 Orientace v hodnocení zdravotních rizik prostředí (EIA).

Praktické dovednosti 
 Hodnocení kvality ovzduší venkovního i vnitřního.
 Hodnocení kvality pitné vody.
 Hodnocení rekreačních vod.
 Hodnocení odpadů a nakládání s nimi z hlediska možných zdravotních rizik.
 Hodnocení územního plánu.
 Hodnocení zdravotního stavu vybrané populační skupiny.
 Zhodnocení imunitního stavu vybrané populace a získávání dat.
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 Zhodnocení cytogenetických a toxikologických testů u vybrané populace 
a získávání dat.

Praktické dovednosti
Všechny teoretické znalosti musí být školenec schopen aplikovat v rámci praktických 

dovedností v hygienické praxi s uplatněním jejího hlavního úkolu, tj. zajištění správných 
životních podmínek a zdravotně nezávadného prostředí.

Minimální počty výkonů
Výkony Počet
Hodnocení kvality ovzduší z hlediska možných zdravotních rizik 2 případy
Hodnocení kvality rekreační vody 4 případy
Hodnocení teplotně vlhkostních podmínek v pobytových místnostech 1 případ
Vyhodnocení hlukové studie a výsledku měření hluku 1 případ
Posouzení provozního řádu 1 případ
Posouzení návrhů preventivních opatření, případně postupů k odstranění 
negativních vlivů 3 studie

Vyjádření stanoviska v procesu IPPC a EIA (dopad vlivu životního prostředí na 
zdraví) 1 studie

Účast na akcích spojených s problematikou výchovy a vzdělávání na úseku 
hygieny komunální (např. výchova lékařů 1. linie apod. s předložením potřebné 
dokumentace)

min. 5 akcí

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,

 má znalosti základních evropských a národních právních předpisů na úseku 
hygieny obecné a komunální a souvisejících předpisů pro další výkon činnosti 
v oboru.



ČÁSTKA 13����l����VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program v nástavbovém oboru Hygiena obecná a komunální 101
MZ ČR Vzdělávací program oboru HYGIENA OBECNÁ A KOMUNÁLNÍ

6

5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.
a) Záznam školitele o absolvované praxi a konkrétních činnostech na školicích 

pracovištích v průkazu odbornosti (po 3 měsících) a v logbooku.
b) 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,
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 

Část II.).
c) Vlastní závěrečná zkouška

 praktická část – obhajoba projektu z vlastní praxe v publikační formě 
a s dvěma oponentními posudky,

 písemný test – úspěšnost min.75%,
 teoretická část – 3 odborné otázky.

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 hygiena obecná a komunální je oprávněn vykonávat 
samostatně všechny výše uvedené činnosti.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči a 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. 

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.
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7.1 Akreditované zařízení (AZ)

Personální
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru hygiena obecná a 
komunální a min. 5 let praxe v oboru hygiena obecná a komunální od získání 
specializované způsobilosti nebo má zvláštní odbornou způsobilost v oboru 
hygiena obecná a komunální, z toho alespoň 3 roky praxe od získání zvláštní 
odborné způsobilosti v oboru obecná a komunální 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. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• 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, internet

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• AZ je KHS nebo její územní pracoviště, které provádí epidemiologická 

šetření či řeší epidemiologické studie, nebo Státní zdravotní ústav.

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb nebo Krajská hygienická stanice musí splňovat podmínky 
stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru hygiena obecná a komunální, a to v 
části „akreditované zařízení“.

2) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

3) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
lékařská mikrobiologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

4) Pracoviště musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem alergologie a klinická 
imunologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
lékařská genetika, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru návykové nemoci, a to v části „akreditované zařízení“.

7) Hygienická laboratoř je součástí Státního zdravotního ústavu nebo Zdravotního ústavu.
8) … v jakémkoliv vzdělávacím programu.
9) … v uvedeném vzdělávacím programu.
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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 farmako-

a 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 Minimální 
počet hodin

Legislativa. 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 Hygiena obecná a komunální

Předmět Minimální 
počet hodin

Aktuální legislativní změny v oboru. 1
Fyzikální a chemické vlastnosti ovzduší a jejich dopady na zdraví. 2
Speciální chemické noxy v ovzduší z průmyslové a zemědělské činnosti. 2
Požadavky na kvalitu pitné vody ze zdravotního hlediska. 2

Speciální úprava vody, její přednosti a rizika. 2

Teplá užitková voda (TUV), její úprava a rizika pro zdraví. 2
Domácí rekreační a rehabilitační bazény a jejich rizika. 2
Zdravotní nebezpečí z přírodních koupališť. 1
Hygiena půdy, pohřebnictví. 1
Likvidace znečištění půdy chemicky a mikrobiologicky. 2
Hygiena bydlení – rizika. 1
Hluk a vibrace (bydlení, doprava, letecká doprava). 2
EIA možnosti orgánu ochrany veřejného zdraví. 1
Hygiena odpadů, zdravotnických a zvláště nebezpečných. 1
Sběr dat, jejich hodnocení, studie vlivu prostředí na zdraví. 2
Celkem 24

Personální a technické zabezpečení kurzu Hygiena obecná a komunální
Personální zabezpečení

• Lékaři s nejvyšším vzděláním v oboru hygiena obecná a komunální nebo se zvláštní odbornou 
způsobilostí nebo specializovanou způsobilostí v oboru hygiena dětí a dorostu a praxí nejméně 5 
let v oboru.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let praxe. 

Technické zabezpečení

• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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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 *

HYGIENA VÝŽIVY A PŘEDMĚTŮ 
BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ

1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru ......................................... 2 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců ............................................2 
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 3 

4 Všeobecné požadavky........................................................................................................ 5 
5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru.................................................................. 6 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 6 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 6 

7.1 Akreditované zařízení (AZ) .......................................................................................7 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení...................................................7 

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

9 Doporučená literatura..................................................................................................... 13 

* 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 hygiena výživy a předmětů běžného užívání
je získání zvláštní odborné způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí 
a praktických dovedností v oblasti ochrany a podpory zdraví, umožňujících samostatnou 
činnost na úseku státního zdravotního dozoru a státní správy a dále v ambulantní péči 
a poradenství, spočívající ve schopnosti ochránit a zlepšovat tělesné, duševní a sociální 
zdraví, zvyšovat zdatnost, odolnost a pocit subjektivní pohody výživou.
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2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do oboru hygiena výživy a předměty běžného užívání 
je získání specializované způsobilosti v oboru hygiena a epidemiologie.

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 hygiena výživy a předmětů běžného užívání
je v minimální délce 12 měsíců, z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců

Část I.
a) povinná praxe 

Akreditované zařízení Počet měsíců
hygiena výživy a předmětů běžného užívání 1) 10

b) povinná doplňková praxe 
Akreditované zařízení Počet měsíců
klinická výživa a dietologie (kojenecká výživa, příprava a podávání diet, 
hodnocení nutričního stavu, výživy sondou) 1

poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní zajišťující 
nutriční poradenství nebo obezitologická ambulance 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.“).

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 
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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 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 2) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 2) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 2) 1
kurz Hygiena výživy a předmětů běžného užívání 3) 2

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, sympoziích atd.

v rozsahu min. 
20 hod. ročně

semináře krajských hygieniků jednotlivých oborů hygieny
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 (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.
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Teoretické znalosti
 Předpokladem je schopnost aplikace poznatků z biologie, chemie a biochemie, 

mikrobiologie, fyziologie a patofyziologie, imunologie a částečně ze všeobecného 
lékařství do problematiky výživy.

 Nezbytná orientace v základních principech epidemiologických studií a schopnost 
analýz nemocnosti a úmrtnosti na choroby souvisejícími s výživou.

V průběhu vzdělávání musí školenec získat uvedené teoretické znalosti:

 energetická potřeba organismu za různých podmínek,
 ochranné faktory ve výživě,
 rizikové faktory ve výživě,
 doporučené výživové dávky, základy dietologie,
 metody sledování spotřeby potravin u nás a ve světě včetně konfrontace 

se zdravotním stavem,
 nutriční hodnota a zdravotní nezávadnost různých komodit potravin,
 toxikologická problematika ve výživě včetně problematiky nutriční toxikologie,
 mikrobiologická problematika ve výživě,
 vyšetřování a hodnocení výživového stavu obyvatelstva (včetně metod zjišťování 

a metod ovlivňování, počítaje v to i tvorbu a uskutečňování národní a regionální 
nutriční politiky a účast na zdravotnických programech),

 možnosti a podmínky laboratorních vyšetřování a hodnocení laboratorních 
výsledků,

 epidemiologie chorob hromadného výskytu souvisejících s výživou včetně 
alimentárních nákaz a otrav,

 technika odběru vzorků pro mikrobiologické a chemické vyšetření potravin 
a odběr biologického materiálu pro hodnocení zdravotního a nutričního stavu,

 základy technologických postupů při výrobě a přípravě potravin z hlediska 
nutričních ztrát a ohrožení zdravotní nezávadnosti,

 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,
 poradenská činnost na úseku prevence výživou.

Praktické dovednosti

Všechny teoretické znalosti musí být schopen uplatnit v rámci praktických dovedností 
při výkonu státního dozoru.
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Minimální počty výkonů
Výkon Počet
Vypracování jídelníčku nebo potravinových košů pro uzavřený kolektiv lidí minimálně1 kolektiv
Zhodnocení správné výrobní praxe při přípravě a podávání kojenecké stravy 1 pracoviště

Zhodnocení toxikologických rizik z potravin 3 různé potravní 
komodity

Vypracování opatření v rámci prevence alimentárních nákaz v provozech 
stravovacích služeb 2 případy

Došetření a odhalení původce onemocnění proběhlé alimentární infekce 
nebo bakteriální intoxikace 2 případy

Vypracování zdravotních rizik u technologií výroby pokrmů k přímé 
spotřebě a u pokrmů s prodlouženou dobou použitelnosti 2 případy

Zhodnocení zdravotních rizik při rozvozu, skladování a výdeji pokrmů 2 případy
Posouzení projektové dokumentace u potravinářských provozoven 
a provozoven stravovacích služeb pro vydání stanoviska 10 provozoven

Provedení státního zdravotního dozoru v provozovně stravovacích služeb 20 provozoven
Odběr vzorků pokrmů a hodnocení výsledků mikrobiologického vyšetření 10 vzorků
Vyšetření s určením nutričně zdravotního stavu a stravovacích zvyklostí 
s následnými výživovými doporučeními 10 osob

Účast na akcích spojených s problematikou výchovy a vzdělávání na úseku 
výživy (např. výchova lékařů 1. linie, provozovatelů stravovacích služeb, 
spotřebitelů apod.)

3 akce

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,

 má schopnost využívat znalosti evropských a národních právních předpisů 
ve zdravotnictví, předpisů publikovaných ministerstvem zdravotnictví, 
ministerstvem životního prostředí a dalšími ministerstvy a dalších předpisů 
souvisejících s činností v oboru.
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5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.
a) Záznam školitele o absolvované praxi a konkrétních činnostech na školicích 

zařízeních v průkazu odbornosti (po 3 měsících) a v logbooku.
b) 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,
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 

Část II.).
c) Vlastní závěrečná zkouška

 praktická část – obhajoba projektu z vlastní praxe v publikační formě 
a s dvěma oponentními posudky,  

 písemný test – úspěšnost min.75%,
 teoretická část – 3 odborné otázky. 

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 hygiena výživy a předmětů běžného užívání je 
oprávněn vykonávat samostatně všechny výše uvedené činnosti.

7 Charakteristika akreditovaného zařízení

Zdravotnické zařízení, v němž je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn 
poskytovat zdravotní péči a 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.

Nedílnou součástí žádosti o udělení akreditace je plán přípravy školence.
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7.1 Akreditované zařízení (AZ)

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru hygiena výživy a předmětů 
běžného užívání a min. 5 let praxe v oboru hygiena výživy a předmětů 
běžného užívání od získání specializované způsobilosti nebo má zvláštní 
odbornou způsobilost v oboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání,
z toho alespoň 3 roky praxe od získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru 
hygiena výživy a předmětů běžného užívání 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. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• 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, internet. 

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Kontinuální činnost zařízení dle Statutu MZ, provádění 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 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb nebo Krajská hygienická stanice musí splňovat podmínky 
stanovené vzdělávacím programem nástavbového oboru hygiena výživy a předmětů běžného
užívání, a to v části „akreditované zařízení“.

2) …v jakémkoliv vzdělávacím programu.
3) …v uvedeném vzdělávacím programu.
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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 farmako-

a 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 Minimální 
počet hodin

Legislativa. 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 Hygiena výživy a předmětů běžného užívání

Předmět Minimální 
počet hodin

Nutričně zdravotní stav, hodnocení a výživová doporučení. 2
Nutriční toxikologie. 3
Specifické a nespecifické toxikózy. 3
Zdravotní rizika technologie výroby pokrmů. 2

Problematika předmětů běžného užívání. 2

Celkem 12

Personální a technické zabezpečení kurzu Hygiena výživy a předmětů běžného užívání
Personální zabezpečení

• Lékaři s nejvyšším vzděláním v oboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání nebo 
se zvláštní odbornou způsobilostí nebo specializovanou způsobilostí v oboru hygiena výživy 
a předmětů běžného užívání a praxí nejméně 5 let v oboru.

• Garant kurzu má nejvyšší vzdělání v oboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání 
a nejméně 10 let praxe. 

Technické zabezpečení

• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. 
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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.
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Vzdělávací program
nástavbového oboru *

KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE
1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru ......................................... 2 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců ............................................2 
2.2 Teoretická část vzdělávacího programu.....................................................................3 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 
požadovaných výkonů ....................................................................................................... 4 

4 Všeobecné požadavky........................................................................................................ 7 
5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru.................................................................. 8 
6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou způsobilost ............................................................................... 9 
7 Charakteristika akreditovaného zařízení........................................................................ 9 

7.1 Akreditovaná zařízení (AZ) .....................................................................................10 
7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení.................................................11 

8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 12 
8.1 Charakteristika vzdělávacích aktivit ........................................................................12 

9 Doporučená literatura..................................................................................................... 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 korektivní dermatologie je získání potřebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence 
vzhledových vad kůže a podkoží, vrozených i získaných, včetně projevů stárnutí kůže, 
v oblasti nádorů kůže a podkoží a v oblasti ostatních chorob a stavů na kůži, při jejichž léčbě 
jsou používány terapeutické postupy korektivní dermatologie jak chirurgické, tak 
nechirurgické.
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2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do oboru korektivní dermatologie je získání specializované 
způsobilosti v oboru dermatovenerologie.

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, přičemž praxe v oboru 
korektivní dermatologie činí 2/5 celkové pracovní doby.

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 korektivní dermatologie je v minimální délce
12 měsíců, z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 12 měsíců

Část I.
a) povinná praxe v oboru

Akreditované zařízení Počet měsíců
korektivní dermatologie 1), 2) – poskytovatel zdravotních služeb s akreditací I. 
nebo II. typu 12

specializační stáž v korektivní dermatologii ve výukovém zařízení 6 x 3 dny během 
celé přípravy

b) doporučená doplňková praxe
Akreditované zařízení Počet měsíců
plastická chirurgie 3), 4) 6

z toho
estetická chirurgie 3
obličejová chirurgie 3

otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 3), 5) 1
oftalmologie 3), 6) 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.“).

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,
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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“).

2.2 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 7) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 7) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 7) 1
kurz Radiační ochrana 8) 1
absolvování nejméně 4 odborných kurzů s tematikou korektivní dermatologie 4 x 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 (NL)
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.

d) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
další odborné akce pořádané Institutem postgraduálního vzdělávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Českou lékařskou společností 
J.E. Purkyně (dále jen „ČLS JEP“) nebo Českou lékařskou komorou (dále jen 
„ČLK“) aj.

v rozsahu min. 
20 hod.
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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

Z vlastního oboru
Kromě důkladných znalostí z korektivní dermatologie musí mít školenec důkladné 

znalosti z obecné a speciální dermatologie se zaměřením ke korektivní dermatologii opřené 
o potřebné znalosti z anatomie, histologie, fyziologie a biochemie kůže, jejích adnex 
a přilehlých sliznic.

Další znalosti:
 znalost etiopatogeneze kožních chorob, především geneticky, endokrinně a věkově 

podmíněných, alergických dermatóz a kožních chorob z poruchy metabolizmu, 
z poruchy cirkulace, névů, kožních nádorů a nemocí kožních adnex,

 znalost základních patologických změn v kůži zejména u kožních nádorů, névů 
a cyst,

 znalost diferenciální diagnostiky kožních chorob zejména se zaměřením na kožní 
nádory, névy, cysty, nemoci kožních adnex a kožní změny způsobené vlivem 
UV záření a vlivem věku,

 znalost používaných vyšetřovacích a diagnostických metod a postupů a jejich 
hodnocení,

 znalost obecných dermatologických terapeutických zásad a účelné farmakoterapie, 
znalost nežádoucích účinků léčivých přípravků užívaných v korektivní 
dermatologii, znalost potřebného sortimentu léčivých přípravků,

 důkladná znalost teoretických podkladů kožní chirurgie, estetické dermatologie, 
lékařské kosmetologie a kosmetiky,

 důkladná znalost fyzikální dermatologické terapie (zejména léčba zářením včetně 
léčby UV zářením, fotochemická a fotodynamická léčba, laseroterapie, 
kryoterapie),

 znalost dermatologické angiologie a proktologie,
 zvládnutí posudkové činnosti v oboru pro účely posuzování krátkodobé 

i dlouhodobé pracovní neschopnosti včetně posuzování změněné pracovní 
schopnosti,

 znalost prevence, diagnostiky a terapie kožních onemocnění v dětství 
se zaměřením na vrozené vývojové vady a ve stáří, zejména se zřetelem na kožní 
malignity.



126� VĚSTNÍK MZ ČR – Vzdělávací program nástavbového oboru Korektivní dermatologie����l����ČÁSTKA 13

MZ ČR Vzdělávací program oboru KOREKTIVNÍ DERMATOLOGIE

5

Z ostatních oborů
 Dobrá znalost chirurgické propedeutiky, zejména zásady práce na operačním sále.
 Dobrá znalost zásad plastické chirurgie (fyziologické operování na kůži).
 Potřebné znalosti kosmetické chemie.
 Potřebné znalosti lékařské genetiky.
 Potřebné znalosti onkologie.
 Potřebné znalosti imunologie a alergologie.
 Potřebné znalosti anesteziologie a intenzivní medicíny (zejména se zaměřením 

na první pomoc a život zachraňující zákroky a opatření, na metody anestezie 
a sedace pacienta).

 Potřebné znalosti lékařské psychologie.
 Potřebné znalosti z dětského lékařství a gerontologie.

Praktické dovednosti
a) Standardní a speciální vyšetřovací, diagnostické a laboratorní metody.

 Rozbor anamnézy, celkového klinického vyšetření, morfologických a funkčních 
změn kůže (teploty, promaštění, perspirace, elasticity a turgoru kůže), posuzování 
výsledků laboratorních vyšetření.

 Genealogický průzkum při podezření na genetický původ nemoci.
 Odběry materiálu z kůže a jejích adnex na mikrobiologické vyšetření.
 Mikroskopické vyšetření na mikroby.
 Dermatoskopické vyšetření.
 Epikutánní a intrakutánní testovací metody, především zaměřené na kosmetiku.
 Vyšetřování oběhových poruch dolních končetin.
 Zhotovení a zhodnocení trichogramu.

b) Terapeutické a ošetřovací metody, výkony a postupy.

 Celková a zevní dermatologické terapie včetně klimatoterapie a thalassoterapie.
 Fototerapie, fotodynamická léčba.
 Aktinoterapie kožních nádorů.
 Léčba lasery a další přístrojovou technikou (IPL - intenzivní pulzní světlo,

radiofrekvence, plasma a jiné).
 Elektrochirugické zákroky a elektroléčba v estetické dermatologii.
 Chemický perliny.
 Kryoterapie a kryodestrukce.
 Postupy užívané v preventivní a léčebné dermatologické kosmetice (hluboké 

čištění kůže, pleťové masky, zábaly aj.).
 Technika masáží, kosmetických - preventivních a léčebných.
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 Technika aplikace botulotoxinu A.
 Technika aplikace látek používaných v estetické dermatologii, estetické chirurgii, 

např. při augmentacích kůže a podkoží a při odstraňování vrásek.
 Znalost použití protetických pomůcek (kontaktní čočky, paruky).
 Technika korektivní tetováže.

c) Chirurgické metody a postupy.

 Příprava operačního sálu a instrumentária.
 Příprava pacienta k operaci.
 Příprava operatéra (operačního týmu).
 Příprava operačního pole, zásady asepse.
 Techniky lokální anestézie včetně tumescenční, analgosedace.
 Stavění krvácení.
 Punkce, incize, abraze, kyretáž, exkochleace, „shave excision“.
 Dermabraze.
 Diagnostická excize.
 Léčebná excize (průbojníkem, skalpelem).
 Způsoby uzávěru operační rány.
 Aplikaci kožních laloků (zejména místní laloky), kompozitních laloků.
 Transplantace kůže.
 Krytí kožních defektů přechodnými kryty.
 Aplikace tkáňových kultur kůže.
 Operace na nehtech a okolí.
 Trichologické operace.
 Kožní onkochirurgie včetně mikroskopicky kontrolované chirurgie.
 Operační zákroky na zevním genitálu.
 Operační zákroky v dermatologické flebologii a proktologii.
 Liposukce.
 Metody estetické dermatochirurgie.
 Laserová chirurgie.
 Obvazová technika.
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Seznam požadovaných výkonů
Minimální počet výkonů
Výkony Počet
Dermatochirurgické
Excize nenádorových kožních útvarů, névů nebo benigních kožních nádorů 50
Excize maligních kožních nádorů 30
Excize podkožních útvarů (cysta, lipom, podkožní metastázy aj.) 20
Operační zákroky na nehtech 5
Operace s uzávěrem rány pomocí místního laloku – asistence 5
Operace s uzávěrem rány pomocí místního laloku – samostatně provedená 
operace 2

Uzávěr rány volným kožním transplantátem – asistence 5
Uzávěr rány volným kožním transplantátem – samostatně provedená 
operace 2

Asistence při zákroku výkonným laserem (ev. IPL apod.) 5
z toho samostatně provedený zákrok 3

Asistence při operačním zákroku v estetické dermatochirurgii 
(blefaroplastika, transplantace vlasů aj.) 10

z toho samostatně provedený zákrok 3

Asistence při operačním zákroku v dermatologické angiologii nebo 
proktologii 1

Asistence při operačním zákroku na zevním genitálu 2
Asistence při liposukci 1

Nechirurgické
Kryodestrukce kryokauterem 15
Provedení středně hlubokého nebo hlubokého chemického peelingu 10
Epilace (laser, skin line, event. jehla, aj.) 5
Kožní augmentace 5
Aplikace botulotoxinu A 5

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,
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 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 znalost koncepce oboru a právních předpisů platných v době atestace obecně 
a pro obor dermatovenerologie a korektivní dermatologie zvlášť,

 má znalost vedení zdravotnické dokumentace, povinná hlášení,
 má znalost výkaznictví pro zdravotní pojišťovny, Ústav zdravotnických informací 

a statistiky (ÚZIS),
 má znalost funkcí a pravomocí všeobecného praktického lékaře při diagnostice, 

léčbě a depistáži kožních chorob, znalost pravomocí a náplně činnosti 
korektivních dermatologů v privátní praxi,

 má znalost rozsahu spolupráce s příslušnými odborníky z oborů obecné, plastické, 
estetické a obličejové chirurgie, urologie, gynekologie a porodnictví, klinické 
onkologie, otorinolaryngologie, oftalmologie,

 má znalost uplatňování sociálních aspektů a způsobů řešení případů s chronickými 
a závažnými chorobami,

 má znalosti základů zpracování zdravotnické dokumentace počítačovými 
metodami.

5 Hodnocení vzdělávání v nástavbovém oboru

Vzdělávání probíhá pod vedením přiděleného školitele na akreditovaném zařízení.

a) Průběžné hodnocení školitelem
 školitel provádí pravidelné záznamy o absolvované praxi a o průběžném 

hodnocení do průkazu odbornosti (odborný index) v šestiměsíčních 
intervalech. Pravidelně jsou zde zaznamenávána všechna absolvovaná 
školení jak povinné, tak i doporučené a dobrovolné. Požadováno je 
i předložení záznamu o provedených výkonech (logbook), kde jsou 
zaznamenávány samostatně provedené výkony a veškerá operativa.

b) 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 logbooku,
 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 

Část II.).
c) Vlastní závěrečná zkouška

 praktická část – vyšetření pacienta a provedení operačního zákroku,
 teoretická část – 1 otázka z obecné korektivní dermatologie, 1 otázka 

ze speciální korektivní dermatologie zaměřená na znalost praktických 
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postupů a operačních technik, 1 otázka ze speciální korektivní dermatologie 
zaměřená na nosologické jednotky a stavy.

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 korektivní dermatologie je schopen 
samostatné činnosti a výkonů, které vyplývají z jeho kvalifikace, prováděných 
při poskytování specializované zdravotní péče v ambulantním nebo lůžkovém zařízení.

Lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v tomto oboru je schopen konziliární činnosti 
pro jiné obory a má kvalifikaci také pro výkon zákroků nesledujících léčebný účel (výkony 
v estetické dermatologii) spadajících do tohoto oboru. Dosažení kvalifikace vytváří 
předpoklady i pro práci vědecko-výzkumnou a výchovně pedagogickou.

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 přípravy školence.
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7.1 Akreditovaná zařízení (AZ)

7.1.1 Akreditované zařízení I. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru korektivní dermatologie a 10
let výkonu povolání lékaře v oboru, z toho alespoň 5 let od získání 
specializované způsobilosti v oboru korektivní dermatologie nebo má zvláštní 
odbornou způsobilost v oboru korektivní dermatologie, z toho alespoň 3 roky 
praxe od získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru korektivní 
dermatologie 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. 

Materiální 
a technické 

vybavení

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
• Operační (zákrokový) sál s potřebným nástrojovým a přístrojovým 

vybavením.
• AZ provádí běžně tyto zákroky:

• - excise maligních nádorů,
• - operační zákroky na nehtech a okolí,
• - odstranění rinophyma.

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Zařízení je schopno zajistit základní vzdělávání v korektivní dermatologii.

7.1.2 Akreditované zařízení II. typu

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru korektivní dermatologie a 10
let výkonu povolání lékaře v oboru, z toho alespoň 5 let od získání 
specializované způsobilosti v oboru korektivní dermatologie nebo má zvláštní
odbornou způsobilost v oboru korektivní dermatologie, z toho alespoň 3 roky 
praxe od získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru korektivní dermatologie 
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. 

Materiální 
a technické 

vybavení
• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.
• Prostorové, nástrojové a přístrojové vybavení pro provádění minimálně jednoho 
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z uvedených výkonů:
• - laserové a jiné přístrojové zákroky,
• - liposukce, 
• - transplantace vlasů,
• - zákroky v dermatologické flebologii,
• - zákroky v dermatologické proktologii.

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb. 
• AZ poskytuje vzdělávání v úzkém spektru činností, jedná se především o

zákroky v estetické dermatologii. 

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru korektivní dermatologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru korektivní dermatologie, a to v části „akreditované zařízení II. typu“.

3) Poskytovatel zdravotních služeb je akreditován pro společné stáže vzdělávacího programu 
tohoto i jiného oboru v rámci vlastního zdravotnického zařízení nebo smluvního poskytovatele 
zdravotních služeb.

4) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
plastická chirurgie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

5) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

6) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem
oftalmologie, a to v části „akreditované zařízení I. typu“.

7) …v jakémkoliv vzdělávacím programu.
8) ...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.
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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 farmako-

a 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 Minimální 
počet hodin

Legislativa. 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

• 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 
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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 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. 
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1 Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru

Cílem vzdělávání v nástavbovém oboru návykové nemoci je získání zvláštní odborné 
způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti 
prevence, diagnostiky, terapie a rehabilitace návykových nemocí, umožňující samostatnou 
činnost v ambulantní a lůžkové adiktologické péči.
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2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zařazení do nástavbového oboru návykové nemoci je získání 
specializované způsobilosti v oboru psychiatrie nebo získání specializované způsobilosti 
v oboru specializace dětská a dorostová psychiatrie nebo zvláštní odborné způsobilosti 
v oboru dětská a dorostová psychiatrie.

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 nástavbovém oboru návykové nemoci je v minimální délce 
24 měsíců, z toho

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimálně 24 měsíců

Část I.
a) povinná praxe

Akreditované zařízení Počet měsíců
návykové nemoci 1) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující lůžkovou
zdravotní péči s akreditací II. typu 19

návykové nemoci 2) – poskytovatel zdravotních služeb poskytující ambulantní
zdravotní péči s akreditací I. typu 4

z toho

specializační stáž v metadonovém substitučním centru 3) –
podmínkou absolvování stáže je absolvování Základního kurzu 
o substituční léčbě I.

1 týden

specializační stáž Návykové nemoci 3) – přehled specifických 
léčebných modalit pro osoby škodlivě užívající NL a závislé, 
ambulantní léčba závislostí na alkoholu a na nealkoholových 
drogách, rezidenční léčba závislostí na alkoholu, substituční léčba 
závislostí na opioidech

1 týden

b) povinná doplňková praxe

Zařízení Počet týdnů

ústavní ochranné léčení závislostí nebo specializované oddělení pro závislé ve 
výkonu trestu odnětí svobody 1

terapeutická komunita pro léčbu závislostí 3) 1
denní stacionář pro léčbu závislostí 3) 1
pracoviště následné léčby závislostí (doléčovací/resocializační  program) 3) 1
terénní práce nebo kontaktní centrum pro problémové uživatele a závislé 
osoby 3) 1
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Povinná doplňková praxe probíhá v akreditovaných zařízení a v zařízeních
věnovaných specializované problematice návykových nemocí.

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.“). 

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 Teoretická část vzdělávacího programu

Část II.
c) účast na vzdělávacích aktivitách – povinná

Kurzy, semináře Počet dní
kurz Lékařská první pomoc 4) 3
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 4) 2
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí 4) 1
kurz Radiační ochrana 5) 1
kurz Právní aspekty oboru návykové nemoci 6) 1
kurz Základní kurz o substituční léčbě I. 6) – splnění kurzu je podmínkou 
absolvování specializační stáže v metadonovém substitučním centru 1

kurz Základní kurz o substituční léčbě II. 6) – kurz je absolvován až po ukončení 
specializační stáže v metadonovém substitučním centru 1

absolvování akreditovaného systematického psychoterapeutického vzdělávacího 
programu schváleného Společností pro návykové nemoci České lékařské 
společnosti J.E.Purkyně (dále jen „SNN ČLS JEP“) a/nebo Psychiatrickou 
společností (dále jen „PS“). Např. výcvik v dynamické psychoterapii, či 
kognitivně behaviorální terapii, případně absolvování psychoterapeutického 
kurzu v podpůrné psychoterapii. 

min. 200 hodin
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Účast na vzdělávacích a vědeckých akcích v oboru návykových nemocí 
zařazených do registru akcí celoživotního vzdělávání lékařů ČLK, 
dokumentovaná potvrzeními.

min. 30 kreditů 
ročně

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 (NL)
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.

d) účast na vzdělávacích aktivitách – doporučená
Kurzy, semináře Délka trvání
další odborné akce pořádané a garantované Institutem postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo SNN ČLS JEP nebo Českou 
lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) nebo dalšími institucemi pověřenými 
vzděláváním včetně účasti na odborných konferencích a kongresech nebo 
akreditovanými zařízeními apod.

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
Absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru návykové nemoci:
 Má přehled o současných teoriích návykových nemocí (biologických, 

psychologických, sociologických a biopsychosociálních), o meznících historie 
oboru a hlavních orientacích současného psychiatrického výzkumu a výzkumu
v oboru návykové nemoci.

 Zná psychopatologické symptomy, platnou klasifikaci, kritéria a obraz duševních 
poruch a poruch chování vyvolaných účinkem psychoaktivních návykových látek, 
patologickým hráčstvím a/nebo jinými procesuálními závislostmi v dospělosti, 
dětství a v dorostovém věku, jejich diferenciální diagnostiku, dynamiku, 
průběhové varianty a rizika, prognostické ukazatele, komorbiditu, genetiku 
a epidemiologii, orientuje se v problematice kulturně podmíněných duševních 
poruch a poruch chování.

 Je informován o pomocných vyšetřovacích metodách a jejich významu 
v adiktologii u konkrétních duševních poruch a poruch chování, počítaje 
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v to i možnosti a základní metody klinického psychologického vyšetření a jeho 
interpretace.

 Zná principy prevence duševních poruch a poruch chování vyvolaných užíváním 
návykových látek, či závislostmi na nich i soudobé biologické léčebné metody, 
má přehled v psychoterapii a v socioterapii a v jejich komplexním využívání 
v léčebných postupech včetně mechanismů účinku, možností a rizik v ústavních 
i mimoústavních podmínkách, a to od fáze krizové intervence do fáze dlouhodobé 
rehabilitace.

 Zná principy prevence procesuálních závislostí i soudobé léčebné metody u těchto 
závislostí.

 Je obeznámen s náležitostmi preskripce a zásadami farmakoekonomiky.
 Je informován o způsobech kvantitativního hodnocení aktuálního stavu a výsledků 

léčby, o pracovně-posudkovém hodnocení jedinců s duševní/návykovou poruchou. 
Zná principy soudně-psychiatrického hodnocení v trestním i občanskoprávním 
řízení a zásady ochranného léčení.

 Je obeznámen s obousměrným vztahem pacienta na jedné a rodiny a ostatního 
pacientova okolí na druhé straně, vlivem duševní poruchy na pracovní schopnost 
a kvalitu života, s postavením duševně nemocného/pacienta s návykovou
poruchou na veřejnosti a s možnostmi jeho ovlivňování, s morálními aspekty 
oboru včetně situace výzkumu.

 Orientuje se v problematice psychiatrické komorbidity (duálních diagnóz, souběhu 
několika (minimálně dvou) duševních poruch), resp. poruch chování, z nichž 
minimálně jedna je diagnostikována jako duševní porucha, či porucha chování, 
vyvolaná účinkem psychoaktivních látek.

 Orientuje se v problematice návykových poruch/závislostí u somaticky 
nemocných a v účincích somatické léčby na duševní stav.

 Je informován o struktuře a organizaci adiktologických zařízení pečujících 
o pacienty (zdravotnických i nezdravotnických), se statistikou péče o závislé 
a péče v oboru návykové nemoci, administrativní, právní, etickou a ekonomickou 
problematikou oboru včetně zdravotního pojištění.

Praktické dovednosti
Absolvent vzdělávání v nástavbovém oboru návykové nemoci:
 Umí hodnotit informace o pacientovi z jeho okolí nebo z doporučení do péče. 

Dovede posoudit jeho zevnějšek, psychomotorické projevy, navázat dle možnosti 
kontakt a vytvořit permisivní a empatické prostředí. Dokáže identifikovat 
a interpretovat psychopatologické fenomény v pacientových verbálních 
i neverbálních sděleních a dovede vést rozhovor k získání co možná kompletních 
informací o příznacích představujících kritéria duševních poruch a poruch 
chování, provést somatické vyšetření a získané informace převést do písemného 
záznamu náležité formy.

 Dovede provést psychopatologický rozbor zahrnující i zjištěnou dynamiku 
případné poruchy, její nepřítomnost dokáže rozpoznat a umí určit potřebu formy 
psychiatrické péče a režimu, posoudit pacientovu možnost kvalifikovaného 
vyjádření k eventuální hospitalizaci a vyvodit z toho právně odpovídající závěry. 
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Z psychopatologického rozboru zvládne odvodit a zdůvodnit víceosou diagnózu 
nebo diagnózy aktuálně nejpravděpodobnější a vyjmenovat i alternativy méně 
pravděpodobné včetně způsobů jejich ověření. Umí zhodnotit konkrétní 
prognostické ukazatele, a to též vzhledem k riziku auto- a heteroagrese.

 Je schopen vypracovat plán pomocných vyšetření od neodkladných k méně 
naléhavým s konkrétním zdůvodněním každého z nich.

 Dokáže vypracovat komplexní léčebný plán, a to s přihlédnutím k pacientovu 
duševnímu i somatickému stavu, dosavadní farmakologické anamnéze, 
k prostředí, kde bude ošetřován, k aktuálně uznávaným léčebným postupům i ke 
konkrétním možnostem včetně ekonomických. Dovede zvážit přínos a riziko léčby 
duševních poruch a poruch vzniklých v těhotenství.

 Dovede rozpoznat návykovou nemoc i v komorbiditě s jinou duševní poruchou, 
umí přizpůsobit léčbu duševní poruchy při komorbiditě se závislostí.

 Umí provádět léčbu odvykacích stavů u různých typů návykových látek jak 
v lůžkovém zařízení, tak v ambulantních podmínkách.

 Umí zvládat akutní duševní poruchy a poruchy chování, vyvolané 
psychoaktivními látkami.

 Umí provádět krátkodobou intervenci a motivační rozhovor u návykových nemocí, 
umí používat strategie prevence relapsu.

 Umí vést komplexní střednědobou i dlouhodobou léčbu pacientů se závislostí
a následnou léčbu těchto pacientů.

 Umí vést dlouhodobou udržovací substituční léčbu u pacientů závislých na 
opolidech.

 Dovede správně indikovat péči v nezdravotnických adiktologických institucích 
a dokáže tuto péči zprostředkovat.

 Je schopen hodnotit pacientův stav v průběhu péče včetně stupnicové kvantifikace 
eventuálních změn, používat monitorování hladin léčivých přípravků 
a interpretovat výsledky dodatečných pomocných vyšetření i obsah dřívější 
lékařské dokumentace k eventuálnímu diagnostickému přehodnocení, umí 
vystihnout okamžik vyžadující změnu režimu nebo způsobu léčby.

 Dovede vyhotovovat předepsané písemnosti týkající se pacientovy krátkodobé
i dlouhodobé pracovní neschopnosti, lázeňské léčby, formulovat podklady pro 
hodnocení způsobilosti k právním úkonům, příp. pro postup státních orgánů 
v trestních věcech, písemnosti náležící k výkonu ochranného léčení a dokáže 
pracovat s tabulkami pro hodnocení ztížení společenského uplatnění a trvalých 
následků úrazu.

 Umí vytvořit terapeutický vztah s pacientem, informovat ho přiměřeně o jeho 
stavu, léčebných plánech, alternativách, cílech a rizikách léčby, poskytnout mu 
podpůrnou psychoterapii a získat ho dle možnosti k dlouhodobé spolupráci při 
léčbě. Dokáže pracovat s pacientovou rodinou (je-li to možné nebo přípustné) 
ve prospěch přesnější diagnózy, lepšího pacientova postavení a zajištění 
eventuální dlouhodobé spolupráce při léčbě.

 Osvojil si principy účasti v terapeutické komunitě i zásady týmové a kolegiální 
spolupráce, a to v podmínkách různých typů psychiatrických a adiktologických 
zařízení a nezdravotnických zařízení pro návykové poruchy, dokáže výstižně 
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referovat o pacientovi spolupracovníkům i na odborných setkáních, umí provést 
konsiliární vyšetření somaticky nemocného a zhodnotit i podíl somatického stavu 
a somatické léčby na případné duševní poruše a spolupracovat s ošetřujícím 
lékařem, či s terapeutem nezdravotnického zařízení pro návykové poruchy.

 Zná a umí vést předepsanou lékařskou dokumentaci a vyhotovovat písemnosti 
pro zdravotnické i nezdravotnické instituce, a to s použitím současných 
komunikačních technologií.

 Pokud jako odborník veřejně vystupuje, dokáže to dělat v souladu s etickými 
principy a se současnými odbornými poznatky a ve prospěch pacientů a lékařské 
profese.

 Dokáže zpracovat z cizojazyčné, příp. domácí literatury přehledný referát na 
odborné téma, a to ve formě požadované pro písemná sdělení i ve tvaru přednášky. 
O odborných tématech dovede srozumitelně a přínosným způsobem informovat 
laickou veřejnost.

 Všechny požadované znalosti a dovednosti umí předávat spolupracovníkům 
a dovede je vést k samostatnému odbornému studiu.

Seznam požadovaných výkonů
Komplexně vyšetřit, diagnosticky zhodnotit, naplánovat léčbu a rehabilitaci a sledovat 

dynamiku stavu u pacientů s diagnostickou strukturou a v počtech uvedených v seznamu 
výkonů, seznámit se s odbornou činností nejméně v úsecích uvedených v části o povinné 
praxi v oboru a v dalších oborech.

Z ostatních oborů
Teoretické znalosti

Dětská a dorostová 
psychiatrie

• Orientovat se v teoriích o úloze rodiny u duševních poruch v dětství 
a v dorostovém věku a v alternativách jejich dlouhodobé dynamiky.

• Orientovat se v návykových poruchách v dětském a dorostovém věku. 

Gerontopsychiatrie
• Orientovat se v základních specifikách sociální a zdravotní situace ve 

stáří. 
• Orientovat se v návykových poruchách ve stáří. 

Sexuologie • Orientovat se v problematice antikoncepce.

Vnitřní lékařství

• Orientovat se v teoriích stresu a psychosomatických poruch 
(behaviorální medicíny). 

• Znát obvyklý klinický obraz poruch, které mívají často v popředí 
duševní poruchu nebo poruchu chování.

• Být informován o nejběžnějších účincích léčivých přípravků v oboru 
často užívaných na duševní stav.

Hygiena a 
epidemiologie, 
infekční lékařství

• Orientovat se v problematice nejčastějších infekčních onemocnění se 
vztahem k duševním/návykovým poruchám (zejména infekčních 
hepatitid a infekce HIV), jejich prevence, detekce, opatření při zjištění 
infekce, spolupráce s příslušnými zařízeními při depistáži a léčbě 
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infekčních onemocnění.

Gynekologie a 
porodnictví

• Orientovat se v problematice gravidity u závislých pacientek, znát 
specifické léčebné postupy u těchto pacientek, včetně substituční 
léčby, znát postupy při léčbě neonatálního abstinenčního syndromu.

Neurologie
• Znát obvyklý klinický obraz poruch, které mívají často v popředí 

duševní/návykovou poruchu nebo poruchu chování včetně poruch 
způsobených škodlivým užíváním psychoaktivních látek.

Praktické dovednosti

Urgentní medicína • Umět poskytnout neodkladnou resuscitaci a poskytnout úvodní péči 
pacientovi s poruchou vědomí.

Neurologie • Umět správně indikovat a zdůvodnit konsiliární neurologické 
vyšetření.

Vnitřní lékařství

• Umět správně indikovat a zdůvodnit konsiliární vyšetření odborníka 
ve vnitřním lékařství, umět přizpůsobit léčbu duševní poruchy při 
komorbiditě s vnitřním onemocněním.

• Umět přispět k týmové léčbě psychosomatických onemocnění.

Chirurgie • Dokázat ošetřit povrchová poranění související s injekční aplikací 
drog.

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,

 znalosti standardní dokumentace používané v oboru, hlášení substituční léčby 
závislostí na opioidech (Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných 
substitučních látek), hlášení některých infekčních nemocí, hlášení o pracovním 
úrazu, hlášení nežádoucího účinku léčivých přípravků, náležitosti lékařské zprávy, 
dokumentace pro potřeby pojišťoven,
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 potřebnou úroveň schopností pro komunikaci s pacienty, příbuznými i 
spolupracovníky,

 základní znalosti posudkového a revizního lékařství, lékařské etiky, základních 
právních předpisů platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby 
a ekonomiky zdravotnictví a statistiky, problematika ČLK,

 schopnost provozní a administrativní činnosti a managementu týmové práce,
 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 

 záznam o absolvované praxi (konkrétních činnostech v zařízení)
a školicích akcích v průkazu odbornosti, záznamy o provedených výkonech 
v logbooku. Záznamy o průběžném hodnocení školitelem pravidelně 
v šestiměsíčních intervalech.

b) 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 logbooku,
 předložení vypracované písemné práce, a to minimálně 2 měsíce před 

termínem závěrečné zkoušky, v požadovaném rozsahu na téma předem
projednané se školitelem – 30 normostran textu, doplněného o seznam 
použitých zdrojů / literatury; společně s písemnou prací předkládá školenec 
také doporučení školitele k obhajobě práce v rámci závěrečné zkoušky,

 potvrzení o absolvování kurzů, vědeckých a vzdělávacích akcí (viz tab. 
Část II.).

c) Vlastní závěrečná zkouška 
 praktická část – vyšetření pacienta s vypracováním diagnostického rozboru, 

plánu dalších vyšetření, terapeutického a rehabilitačního plánu, prognostické 
úvahy a posudkového zhodnocení,

 teoretická část – 3 odborné otázky, obhajoba písemné práce.

6 Charakteristika činností, pro které absolvent vzdělávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou způsobilost

Absolvováním nástavbového oboru návykové nemoci zdravotničtí pracovníci 
získávají zvláštní odbornou způsobilost pro vymezené činnosti, které prohlubují získanou 
specializovanou způsobilost. 

Absolvent nástavbového oboru návykové nemoci je schopen samostatné činnosti při 
poskytování specializované péče v lůžkovém nebo nelůžkovém zařízení pro léčbu 
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návykových nemocí, je schopen provádět konsiliární činnost pro jiné obory a podílet se na 
vzdělávání specialistů v oboru psychiatrie a návykových nemocí.

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 – ambulantní zařízení

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru návykové nemoci a 10 let 
výkonu povolání lékaře v oboru, z toho alespoň 5 let praxe od získání 
specializované způsobilosti v oboru návykové nemoci nebo má zvláštní 
odbornou způsobilost v oboru návykové nemoci, z toho alespoň 3 roky praxe 
od získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru návykové nemoci 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. 

Materiální a 
technické 
vybavení

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

Organizační a 
provozní 

požadavky
• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
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7.1.2 Akreditované zařízení II. typu – lůžkové zařízení

Personální 
požadavky

• Školitel má specializovanou způsobilost v oboru návykové nemoci a 10 let 
výkonu povolání lékaře v oboru, z toho alespoň 5 let praxe od získání 
specializované způsobilosti v oboru návykové nemoci nebo má zvláštní 
odbornou způsobilost v oboru návykové nemoci, z toho alespoň 3 roky praxe od
získání zvláštní odborné způsobilosti v oboru návykové nemoci 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. 

• Na pracovišti je přítomen klinický psycholog. 

Materiální 
a technické 

vybavení
• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 92/2012 Sb.

Organizační 
a provozní 
požadavky

• Vybavení AZ dle vyhlášky č. 99/2012 Sb.
• Pracoviště poskytuje celé spektrum metod rezidenční léčby závislostí na 

návykových látkách, včetně detoxifikace a rezidenční léčby procesuálních 
závislostí.

7.2 Vysvětlivky – požadavky na akreditované zařízení

1) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru návykové nemoci, a to v části „akreditované zařízení II. typu “.

2) Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem 
nástavbového oboru návykové nemoci, a to v části „akreditované zařízení I. typu “.

3) Zařízení musí splňovat podmínky certifikátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
4) … v jakémkoliv vzdělávacím programu.
5) … 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.

6) … v uvedeném vzdělávacím programu.
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8 Programy povinných vzdělávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci

8.1 Charakteristiká 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 farmako-

a 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 Minimální 
počet hodin

Legislativa. 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

• 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 
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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 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. 
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8.1.5 Program kurzu Právní aspekty oboru návykové nemoci

Předmět Minimální 
počet hodin

Opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami. 2

Obecná povinnost mlčenlivosti lékaře a její specifika v souvislosti s léčbou 
uživatelů návykových látek. 2

Vymáhání práva v oblasti nelegálních návykových látek.
Způsobilost zdravotnických pracovníků k výkonu povolání.

2

Celkem 6

Personální a technické zabezpečení kurzu Právní aspekty oboru návykové nemoci
Personální zabezpečení

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

• Nebo právník se specializovanou způsobilostí v oboru veřejné zdravotnictví. 

Technické zabezpečení

• Učebna pro teoretickou výuku s příslušným vybavením. Kurz není možné realizovat formou 
e-learningu. 

8.1.6 Program kurzu Základní kurz o substituční léčbě I.

Předmět Minimální 
počet hodin

Základní principy a cíle substituční léčby. 1
Legislativní podklad substituční léčby. 1
Organizace a praxe substituční léčby. 1

Lékařská péče o pacienty v substituční léčbě. 2

Preskripce buprenorfinu. 2
Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL). 1
Celkem 8

Personální a technické zabezpečení kurzu Základní kurz o substituční léčbě I.
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou 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. Kurz není možné realizovat formou 
e-learningu. 
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8.1.7 Program kurzu Základní kurz o substituční léčbě II.

Předmět Minimální 
počet hodin

Aktuální praxe substituční léčby v podmínkách ČR. 2
Klinické aspekty substituční léčby závislosti na opioidech v rámci komplexní 
léčby závislostí. 2

Komplikace při substituční léčbě a jejich řešení. 2

Celkem 6

Personální a technické zabezpečení kurzu Základní kurz o substituční léčbě II.
Personální zabezpečení

• Lektoři se specializovanou 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. Kurz není možné realizovat formou 
e-learningu. 

9 Doporučená literatura

Doporučená literatura
KALINA, K., aj. Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 388 s. 
ISBN 978-80-247-1411-0.
LOWINSON, J.H., aj. Substance abuse: a comprehensive textbook. 4th ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins, 2005. 1421 p. ISBN 0781734746.
MIOVSKÝ, M., aj. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. 1. vyd. Praha: Grada, 
2008. 533 s. ISBN 978-80-247-0865-2.
Časopisy
Adiktologie
Alkoholizmus a drogové závislosti
Česká a slovenská psychiatrie
Psychiatrie
Internetové odkazy
www.adiktologie.cz
www.ceskapsychiatrie.cz
www.drogy-info.cz
www.snncls.cz
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Distribuce: předplatné, jednotlivé částky na objednávku i za hotové – SEVT, a. s., 
Pekařova 4, 181 06 Praha 8-Bohnice, telefon: 283 090 354, fax: 233 553 422; drob-
ný prodej v prodejnách SEVT, a. s. – Brno, Česká 14, tel./fax: 542 233 962 – České 
Budějovice, Česká 3, tel./fax: 387 319 045 a ve vybraných knihkupectvích. Distri-
buční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány předplatitelům 
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány 
do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhra-
dy předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného 
do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtis-
ků jsou prováděny do 15 dnů. Lhůta pro uplatnění reklamací je stanovena na 15 dnů 
od data rozeslání, po této lhůtě jsou reklamace vyřizovány jako běžné objednávky za 
úhradu. V písemném styku vždy uvádějte IČ (právnická osoba), rodné číslo bez lo-
mítka (fyzická osoba) a kmenové číslo předplatitele. Podávání novinových zási-
lek povoleno ŘPP Praha č.j. 1172/93 ze dne 9. dubna 1993. Podávanie novinových 
zásilek v Slovenskej republike povolené RPP Bratislava, pošta 12, č. j. 445/94 zo dňa  
27. 12. 1994.
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