
Pořadové číslo Akreditované zařízení - název
Vzdělávací programy/ obory 

specializačního vzdělávání lékařů
Název kurzu Ulice Město PSČ tel. IČO

kurz Lékařská první pomoc

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 17.2. 2017 17.2. 2021

Povinné kurzy v rámci vybraných 

základních kmenů
kurz Novinky z chirurgie 24.5. 2016 24.5. 2020

předattestační kurz Endokrinologie

předattestační kurz Diabetologie a metabolismus

předatestační kurz Psychologie genetického poradenství

předatstační kurz Pokroky lékařské genetiky

kurz Dializační

kurz Nefrologický

kurz Transplantační

Soudní lékařství kurz Soudní lékařství 24.5. 2016 24.5. 2020

kurz Onko-urologie I.

kurz Onko-urologie II.

kurz Ženská urologie

kurz Dětská urologie

kurz Andrologická urologie

kurz Ultrasonografie v urologii - prktická výuka

kurz Urodynamické vyšetření - praktická výuka

Infekční lékařství Novinky v infekčním lékařství 17.2. 2017 17.2. 2021

kurz Lékařská bakteriologie - novinky

kurz Lékařská virologie - novinky

kurz Lékařská mykologie - novinky

kurz Lékařská parazitologie - novinky

kurz Klinická mikrobiologie - novinky

Traumatologie předatestační kurz v Traumatologii 17.2. 2017 17.2. 2021

Alergologie a klinická imunologie předatestační kurz Alergologie a klinická imunologie 15.7. 2017 15.7. 2021

předatestační kurz Gastroenterologie

kurz Animální modely a simulátory

Geriatrie předatestační kurz Geriatrie (Modul I.-III.) 15.7. 2017 15.7. 2021

kurz Novinky z gynekologie a porodnictví

předatestační kurz Gynekologie a porodnictví

kurz Novinky z hygieny a epidemiologie

předatestační kurz Hygiena a epidemiologie

Kardiologie předatestační kurz Kardiologie 15.7. 2017 15.7. 2021

Neurochirurgie kurz Základy neurochirurgie 15.7. 2017 15.7. 2021

specializační kurz před atestací z neurologie

kurz Základy neurologie 7.8. 2017 7.8. 2021

Radiační onkologie kurz Radiační onkologie

kurz Novinky z radiologie

Mamární diagnostika

Neuroradiologie

Počítačová tomografie (CT)

Magnetická rezonance

Klinická biochemie specializační kurz Klinická biochemie 31.1. 2017 31.1. 2021

kurz Fyzikální terapie 

kurz Kinezioterapie pro lékaře 

kurz Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci 

kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře 

předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína 

kurz Mezinárodní klasifikace funkčních schopností 

kurz lékařská první pomoc

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

kurz Radiační ochrana

kurz Základy dětského lékařství

kurz Novinky z chirurgie

kurz Novinky z vnitřního lékařství

kurz Novinky z gynekologie a porodnictví

předatestační kurz Gynekologie a porodnictví

Radiační onkologie kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky 3.3. 2016 3.3. 2020

kurz Onko-urologie I.

kurz Onko-urologie II.

kurz Ženská urologie

kurz Dětská urologie

kurz Ultrasonografie v urologii - praktická výuka

kurz Urodynamické vyšetření - praktická výuka

Vnitřní lékařství předatestační kurz Vnitřní lékařství 3.3. 2016 3.3. 2020

Geriatrie kurz předatestační Geriatrie Modul I. - III. 23.2. 2017 23.2. 2021

Patologie kurz Základy patologie 17.2. 2017 17.2. 2021

Kardiologie předatestační kurz Kardiologie

kurz Dialyzační

kurz Nefrologický

Soudní lékařství kurz Soudní lékařství

Alergologie a klinická imunologie kurz předatestační dvoudílný Alergologie a klinická imunologie 18.8. 2017 18.8. 2021

kurz předatestační Endokrinologie

kurz předatestační Diabetologie a metabolismus

kurz předatestační Gastroenterologie

kurz Animální modely a simulátory

kurz předatestační Psychologie genetického poradenství

kurz předatestační Pokroky lékařské genetiky

kurz Myoskeletální / manuální medicína

kurz Fyzikální terapie

kurz Kinezioterapie pro lékaře

kurz Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci

kurz předatestační Rehabilitační a fyzikální medicína

kurz lékařská první pomoc

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

kurz Radiační ochrana

kurz lékařská první pomoc

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

kurz Radiační ochrana

kurz Základy dětského lékařství

kurz Novinky z chirurgie

kurz Novinky z vnitřního lékařství

kurz Novinky z gynekologie a porodnictví

kurz Základy Neurologie

Alergologie a klinická imunologie kurz předatestační dvoudílný Alergologie a klinická imunologie 24.5. 2016 24.5. 2020

kurz Novinky z gynekologie a porodnictví

předatestační kurz Gynekologie a porodnictví

předatestační kurz  Psychologie genetického poradenství

předatestační kurz Pokroky lékařské genetiky

kurz Dializační

kurz Nefrologický

kurz Transplantační

Neurochirurgie kurz Základy neurochirurgie 24.5. 2016 24.5. 2020

Neurologie kurz specializační před atestací z neurologie 24.5. 2016 24.5. 2020

Radiační onkologie kurz Radiační onkologie 24.5. 2016 24.5. 2020

kurz Novinky z Radiologie

kurz Radiologie hrudníku

kurz Muskuloskeletální radiologie

kurz Radiologie abdominální, gastrointestinální

kurz Radiologie urgentního systému

kurz Mamární diagnostika

kurz Neuroradiologie

kurz Pediatrická radiologie

kurz Zobrazování srdce a velkých cév

kurz Sonografie

kurz Angiografie a intervenční radiologie

kurz Počítačová romografie (CT)

kurz Magnetická rezonance

Soudní lékařství kurz Soudní lékařství 24.5. 2016 24.5. 2020

kurz Onko-urologie I.

kurz Onko-urologie II. 

kurz Ženská urologie

kurz Dětská urologie

kurz Ultrasonografie v urologii - praktická výuka

kurz Urodynamické vyšetření - praktická výuka

Vnitřní lékařství předatestační kurz Vnitřní lékařství 24.5. 2016 24.5. 2020

Kardiologie kurz předatestační Kardiologie 24.5. 2016 24.5. 2020

Pneumologie a ftizeologie kurz Pneumologie a ftizeologie 24.5. 2016 24.5. 2020

gastroenterologie předatestační gastroenterologie

animální modely a simulátory

geriatrie předatestační geriatrie

infekční lékařství novinky z infekčního lékařství

plastická chirurgie plastická chirurgie

traumatologie předatestační v traumatologii

625 00

Univerzita Karlova v Praze                                                   

2. lékařská fakulta UK v Praze                                                          

(V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol)

3.3.

2016

Gastroenterologie

Praha 5 150 06

24.5.

13.7. 2017

Masarykova univerzita                  

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

(Kamenice 5/753, 625 00 Brno)

Rehabilitační a fyzikální medicína

Endokrinologie a diabetologie 202118.8.201718.8.

216208224432101

216224

24.5. 2016

1.7. 2017 1.7. 2021

24.5. 2020

24.5. 2020

15.7.

2020

Žerotínovo náměstí 617/9

V Úvalu 84/1

15.7. 2021

15.7. 2021

31.1.201731.1.

2021

2020

2020

3.3.

3.3.

2017

24.5. 2016 24.5. 2020

Lékařská mikrobiologie

Gynekologie a porodnictví

201717.2.

18.8. 2017 18.8. 2021

202118.8.201718.8.

18.8. 2017
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Hygiena a epidemiologie 15.7.

2021

2016 2020

17.2.

2016

Gastroenterologie 15.7. 2017 15.7. 2021

Gynekologie a porodnictví 15.7. 2017

Rehabilitační a fyzikální medicína 2021

224439030

24.5. 2016

2016 24.5.

24.5. 2016

24.5. 2016

24.5.

24.5.

2020

13.7. 2021

2020

2020

2020

24.5. 2016

24.5.

24.5. 2016 24.5.

549498283

2016 24.5. 2020

Povinné základní kurzy pro všechny 

základní obory

2020

2020

Nefrologie

Gynekologie a porodnictví

Urologie

24.5. 2016

Endokrinologie a diabetologie

24.5.

24.5.

24.5. 2016Lékařská genetika 24.5.

2020

3.3.

2017 15.7. 2021

Neurologie

3.3.

3.3.

Fakultní nemocnice v Motole
Povinné základní kurzy pro všechny 

základní obory 

Povinné kurzy v rámci vybraných 

základních kmenů

Nefrologie

Radologie a zobrazovací metody

Urologie

Povinné základní kurzy pro všechny 

základní obory

2.

18.8.

Lékařská genetika

Lékařská genetika

3.

SEZNAM PRODLOUŽENÍ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST

Podle § 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam 

akreditovaných zařízení, vzdělávací programy, které jsou tato akreditovaná zařízení oprávněna uskutečňovat, a dobu, na kterou jim byla akreditace udělena. 

LÉKAŘI
Datum udělení 

akreditace

Datum ukončení 

akreditace

Povinné základní kurzy pro všechny 

základní obory

Povinné kurzy v rámci vybraných 

základních kmenů
3.3. 2016 3.3.

Urologie

24.5.

2016

2020

Nefrologie 24.5.

24.5. 2016 24.5.

Brno

64203

2020

Radiologie a zobrazovací metody

Univerzita Karlova v Praze                                                   

1. lékařská fakulta UK v Praze                                                          

(Kateřinská 32, 121 08 Praha 2)

7

20217.8.20177.8.

4.

116 36Praha 1Ovocny trh 3/5 216208224964305



kurz Základy dětského lékařství

kurz Novinky z chirurgie

kurz Novinky z vnitřního lékařství

kurz Novinky z gynekologie a porodnictví

kurz Základy neurologie

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
17.2. 2017 17.2. 2021

kurz Radiační ochrana 17.2. 2017 17.2. 2021

kurz Novinky z gynekologie a porodnictví

předatestační kurz Gynekologie a porodnictví

Vnitřní lékařství předatestační kurz Vnitřní lékařství 15.8. 2016 15.8. 2020

Geriatrie kurz předatestační Geriatrie Modul I. - III. 17.2. 2017 17.2. 2021

kurz Základy Neurologie 17.2. 2017 17.2. 2021

kurz specializační před atestací z neurologie 17.2. 2017 17.2. 2021

předatestační endokrinologie

předatestační diabetologie a metabolismus

Kardiologie předatestační kardiologie 29.6. 2017 29.6 2021

Pneumologie a ftizeologie pneumologie a ftizeologie 29.6. 2017 29.6 2021

kurz předatestační Psychologie genetického poradenství

kurz předatestační Pokroky lékařské genetiky

kurz Dialyzační

kurz Nefrologický

kurz Transplantační

Neurochirurgie kurz Základy neurochirurgie 18.8. 2017 18.8. 2021

kurz Onko-urologie I.

kurz Onko-urologie II.

kurz Ženská urologie

kurz Dětská urologie

kurz Andrologická urologie

kurz Ultrasonografie v urologii - praktická výuka

kurz Urodynamické vyšetření - praktická výuka

infekční lékařství kurz Novinky z infekčního lékařství

Klinická biochemie kurz specializační Klinická biochemie

kurz Lékařská virologie - novinky

kurz Lékařská mykologie - novinky

kurz Klinická mikrobiologie - novinky

Rehabilitační a fyzikální medicína kurz Myoskeletální / manuální medicína

kurz Základy balneologie

kurz Kinezioterapie pro lékaře

kurz Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci

Soudní lékařství kurz Soudní lékařství

Traumatologie kurz předatestační v Traumatologii

kurz Radiační onkologie

kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky

kurz Problematika demencí

kurz Paliativní péče

kurz Dlouhodobé péče - Modul I. - III.

kurz Lékařská první pomoc

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

kurz Radiační ochrana

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí 2.5. 2017 2.5. 2021

kurz Základy biochemie pro klinického farmaceuta, farmakoterapie změn 

vnitřního prostředí

kurz Základy hematologie pro klinického farmaceuta, problematika 

farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění, problematika 

antikoagulační a protidestičkové farmakoterapie

kurz Hepatální insuficience a farmakoterapie, problematika 

farmakoterapie ovlivňující lipidový a glycidový metabolizmus

kurz Renální insuficience a farmakoterapie, eliminační metody

kurz Racionální farmakoterapie antibiotiky (ATB)

kurz Interpretace lékových interakcí; zvláštnosti farmakoterapie u 

vybraných populačních skupin (v geriatrii, v dětském lékařstvé, v 

těhotenství a při kojení); intoxikace léčivy

kurz Hodnocení racionality farmakoterapie u poskytovatele zdravotních 

služeb

kurz Bezpečná farmakoterapie
kurz Standardy práce klinického farmaceuta, metodika oddělení klinické 

farmacie, jejich aplikace do práce klinického farmaceuta, komplexní 

hodnocení farmakoterapie, jejich aplikace do práce klinického 

farmaceuta, komplexní hodnocení farmakoterapie

seminář Základy zdravotnické legislativy pro farmaceuty

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

kurz Farmakologie a farmakoterapie

základy hygieny a epidemiologie
novinky z hygieny a epidemiologie

předatest kurz hygiena a epidemiologie

klinická osteologie klinická osteologie se zaměřením na dětské lékařství

klinická osteologie

klin.výživa a intenzívní metabol.péče klin.výživa a intenzívní metabol.péče I. část

klin.výživa a intenzívní metabol.péče II. část

medicína dlouhodobé péče problematika demencí

kurz dlouhodobé péče - Modul I. - III.

povinný kurz nebo odborná stáž v oblasti specializace na školicích 

pracovištích IPVZ

povinný seminář nebo odborná stáž v legislativě z oblasti specializace 

pořádané IPVZ
kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

seminář Základy zdravotnické legislativy pro farmaceuty

kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

kurz Farmakologie a farmakoterapie vybraných patologických stavů

povinný kurz nebo odborná stáž v oblasti specializace 

povinný seminář nebo odborná stáž v legislativě z oblasti specializace 

pořádané IPVZ
kurz Neodkladná první pomoc pro farmaceuty

kurz Multidisciplinární léčba bolesti 

kurz Základy diagnostiky a terapie poruch funkce pohybového systému u 

algických stavů

Dětská radiologie kurz Dětská radiologie

Gerontopsychiatrie kurz Gerontopsychiatrie

Hyperbarická a letecká medicína kurz Hyperbarická a letecká medicína

kurz Klinická aplikace farmakogenetiky

kurz Terapeutické monitorování léčiv

kurz Základy neuroradiologie

kurz Základy zobrazování hlavy a krku

kurz Funkční diagnostika

kurz Posudkové lékařství - Část I. - IV.

Tělovýchovné lékařství kurz základní ve Sportovní medicíně

Geriatrie kurz předatestační Geriatrie Modul I. - III.

Gynekologie a porodnictví kurz předatestační Gynekologie a porodnictví

kurz předatestační Psychologie genetického poradenství

kurz předatestační Pokroky lékařské genetiky

kurz Lékařská bakteriologie - novinky

kurz Lékařská virologie - novinky

kurz Lékařská mykologie - novinky

kurz Lékařská parazitologie - novinky

kurz Klinická mikrobiologie - novinky

Neurochirurgie kurz Základy neurochirurgie

Pneumologie a ftizeologie kurz Pneumologie a ftizeologie

kurz Myoskeletální / manuální medicína

kurz Fyzikální terapie

kurz Základy balneologie

kurz Kinezioterapie pro lékaře

kurz přeatestační Rehabilitační a fyzikální medicína

Vnitřní lékařství kurz předatestační Vnitřní lékařství

kurz Paliativní péče

kurz Hygiena a epidemiologie

kurz Psychoterapie

kurz Novinky ze všeobecného praktického lékařství

Novinky z chirurgie

kurz Novinky z vnitřního lékařství

kurz Novinky z gynekologie a porodnictví

Alergologie a klinická imunologie kurz předatestační dvoudílný Alergologie a klinická imunologie

Angiologie kurz předatestační Angiologie

kurz Forenzní a posudková problematika v dětské a dorostové psychiatrii

kurz Dětská a dorostová psychiatrie

kurz předatestační Endokrinologie

kurz předatestační Diabetologie a metabolismus

kurz předatestační Gastroenterologie

kurz Animální modely a simulátory

Kardiologie kurz předatestační Kardiologie

kurz Dialyzační

kurz Nefrologický

kurz Transplantační

základy neurologie

kurz specializační před atestací z neurologie

Plastická chirurgie kurz Plastická chirurgie

Pracovní lékařství předatestační kurz Pracovní lékařství

kurz Management soukromé praxe

kurz Očkování v praxi praktického lékaře pro děti a dorost

kurz Dorostové lékařství se zaměřením na rizikové chování v dospívání

kurz základy ATB terapie v primární péči

kurz Novinky z Radiologie

Radiologie hrudníku

Mamární diagnostika

Neuroradiologie

Pediatrická radiologie

Zobrazování srdce a velkých cév

Počítačová tomografie (CT)

Magnetická rezonance

Soudní lékařství kurz Soudní lékařství

kurz specializační Urgentní medicína

kurz medicína katastrof a krizová připravenost ve zdravotnictví

Povinné základní kurzy pro všechny 

základní obory
kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Povinné kurzy v rámci vybraných 

základních kmenů
Základy dětského lékařství

495816239 216208

26.1. 2018 26.1. 2022

Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví 
7.

100 05PrahaRuská 85

Lékařská mikrobiologie

Endokrinologie a diabetologie

Gastroenterologie

Nefrologie

Dětská a dorostová psychiatrie

182 00

Klinická farmacie

Laboratorní a vyšetřovací metody ve 

zdravotnictví

Univerzita Karlova                            

Lékařská fakulta v Hradci Králové 

(Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové)

5.

Radiační onkologie

Ovocný trh 3/5 Praha 116 36

14.7.

Urologie

17.3.

Endokrinologie a diabetologie

2017

2017

Neurologie

Gynekologie a porodnictví

14.7.

14.7.

Radiofarmaka

hygiena a epidemiologie

Povinný základní kurz pro všechny 

základní obory

17.3.

Povinné kurzy v rámci vybraných 

základních kmenů

202117.8.201717.8.

Neurologie

Praktické lékařství pro děti a dorost

Radiologie a zobrazovací metody

Urgentní medicína

2020

28.6.

8.7. 2017 8.7. 2021

14.7.

Posudkové lékařství

Neuroradiologie

Klinická farmakologie

Algeziologie

Šimůnkova 1600/5

202118.8.201718.8.

29.629.6. 2017

202118.8.201718.8.

45250022286883676

2021

2021

20215.1.20175.1.

2017

2021

2017

202117.2.

Lékařská genetika

Lékařská mikrobiologie

Rehabilitační a fyzikální medicína

Všeobecné praktické lékařství

Povinné kurzy v rámci vybraných 

základních kmenů

Nemocniční lékárenství

202115.7.201715.7.

202115.7.201715.7.

18.8.201718.8.

202118.8.201718.8.

15.8. 2020

2021

2021

201717.2.

2021

30.9. 2016

15.8.

2020

15.8.

2016 15.8.

28.6

6. Gerontologické centrum Medicína dlouhodobé péče

2016

Lékařská genetika

Nefrologie

Praha

14.7. 2021

30.6.

14.7.

271019111 23841

2017



kurz předatestační Gastroenterologie

kurz Animální modely a simulátory

Klinická biochemie specializační kurz Klinická biochemie

Radiační onkologie kurz Radiační onkologie

kurz Novinky z radiologie

kurz Radiologie hrudníku

kurz Muskuloskeletární radiologie

kurz Radiologie abdominální, gastrointestinální

kurz Radiologie urogenitálního systému

kurz Mamární diagnostika

kurz Neuroradiologie

kurz Pediatrická radiologie

kurz Zobrazování srdce a velkých cév

kurz Sonografie

kurz Angiografie a intervenční radiologie

kurz Počítačová tomografie

kurz Magnetická rezonance

kurz Myoskeletální/manuální medicína

kurz Fyzikální terapie

kurz Kinezioterapie pro lékaře

kurz Diagnostika a léčka v bolesti v rehabilitaci

kurz Ergodiagnostika a ergoterapie pro lékaře

předatestační kurz Rehabilitační a fyzikální medicína

kurz Radiační ochrana

kurz Radiační ochrana pro aplikující odborníky

Alergologie a klinická imunologie kurz předatestační dvoudílný Alergologie a klinická imunologie

kurz předatestační Endokrinologie

kurz předatestační Diabetologie a metabolismus

kurz Novinky z gynekologie a porodnictví

kurz předatestační Gynekologie a porodnictví

kurz Novinky z hygieny a epidemiologie

kurz předatestační Hygiena a epidemiologie

kurz Lékařská bakteriologie - novinky

kuez Lékařská virologie - novinky

kurz Lékařská mykologie - novinky

kurz Lékařská parazitologie - novinky

kurz Klinická mikrobiologie - novinky

kurz Dialyzační

kurz Nefrologický

kurz Transplantační

Neurochirurgie kurz Základy neurochirurgie

Plastická chirurgie kurz Plastická chirurgie

Pneumologie a ftizeologie kurz Pneumologie a ftizeologie

Soudní lékařství kurz Soudní lékařství

Traumatologie kurz předatestační v Traumatologii

kurz Onko-urologie I.

kurz Onko-urologie II.

kurz Ženská urologie

kurz Dětská urologie

kurz Andrologická urologie

kurz Ultrasonografie v urologii - praktocká výuka

kurz Urodynamické vyšetření - praktická výuka

Vnitřní lékařství kurz předatestační Vnitřní lékařství

kurz Lékařská první pomoc

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba 

závislostí

kurz Základy dětského lékařství

kurz Novinky z chirurgie

kurz Novinky z vnitřního lékařství

kurz předatestační Pokroky lékařské genetiky 

kurz předatestační Psychologie genetického poradenství 

novinky z radiologie

radiologie hrudníku

muskuloskeletární radiologie

radiologie abdominální, gastrointestinální

radiologie urogenitálního systému

počítačová tomografie

magnetická rezonance

Vnitřní lékařství předatestační vnitřní lékařství

Pracovní lékařství předatestační kurz Pracovní lékařství - před závěrečnou zkouškou 14.7. 2017 14.7. 2021

kurz Lékařská první pomoc

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

kurz Radiační ochrana

kurz Základy dětského lékařství

kurz Novinky z chirurgie

kurz Novinky z vnitřního lékařství

kurz Novinky z gynekologie a porodnictví

kurz Novinky z gynekologie a porodnictví 

předatestační kurz Gynekologie a porodnictví

kurz Novinky z hygieny a epidemiologie 
kurz předatestační Hygiena a epidemiologie

kurz Klinická mikrobiologie - novinky

kurz Lékařská bakteriologie - novinky

kurz Lékařská mykologie - novinky

kurz Lékařská mykologie - novinky

kurz Lékařská virologie - novinky

kurz Onko-urologie I.

kurz Onko-urologie II.

kurz Ženská urologie

kurz Dětská urologie

kurz Andrologická urologie

kurz Ultrasonografie v urologii - praktická výuka

kurz Urodynamické vyšetření - praktická výuka

Vnitřní lékařství kurz předatestační Vnitřní lékařství

kurz Novinky z hygieny a epidemiologie

kurz Novinky z vnitřního lékařství

Povinné základní kurzy pro všechny kurz Lékařská první pomoc

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

kurz Radiační ochrana

kurz Lékařská první pomoc

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí

kurz Radiační ochrana

8.

Radiologie a zobrazovací metody

Univerzita Karlova,                                3. 

LF Univerzity Karlovy / Ruská 87, 100 00 

Praha 10

Endokrinologie a diabetologie

Univerzita Palackého v Olomouci 

Lékařská fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci,                              (Tř. 

Svobody 8, 771 26 Olomouc)

2021

2021

2021

377 593 435

202118.8.201718.8.

Fakultní nemocnice Brno11. Jihlavská 340/20 625 00 Brno

19.8. 2017 19.8.
Povinné základní kurzy pro 

nástavbové obory

19.8.201719.8.

14.7. 2017 14.7.Gynekologie a porodnictví

Urologie

Povinné kurzy v rámci vybraných 

základních kmenů

116 36

17.8. 2017 17.8.

Gastroenterologie

Radiologie a zobrazovací metody

Rehabilitační a fyzikální medicína

Povinné pro všechny základní obory

Hygiena a epidemiologie

Lékařská mikrobiologie

Lékařská genetika

Gynekologie a porodnictví
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Povinné základní kurzy pro všechny 

základní obory

9.

Hygiena a epidemiologie

Lékařská mikrobiologie

Nefrologie

Urologie

Povinné základní kurzy pro všechny 

základní obory

Povinné kurzy v rámci vybraných 

základních kmenů

Povinné kurzy v rámci vybraných 

základních kmenů

20211.7.20171.7.

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v 

Plzni (Husova 3, 306 05 Plzeň
10.

585 632 064

202118.8.201718.8.

202129.4.201729.4.

771 47OlomoucKřížkovského 511/8

2021


