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Vzdělávací program
v oboru
ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE

1. 	Cíl specializačního vzdělávání
Alergologie a klinická imunologie je obor s interdisciplinárním charakterem, tvořený složkou klinickou a laboratorní. Zabývá se studiem, diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí, vzniklých na imunopatologickém základě. Cílem specializačního vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace a získání specializované způsobilosti pro komplexní klinickou péči              o nemocné s alergickými a imunologickými chorobami. Lékaři s touto specializací mohou pracovat i v laboratorní sféře s tou podmínkou, že pro plnou kvalifikaci k této činnosti musejí ještě absolvovat další formy vzdělání.
Minimální požadavky na specializační vzdělávání 
Podmínkou přijetí do tohoto vzdělávání je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu      všeobecné lékařství na lékařské fakultě. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83a) zákoníku práce. Podmínkou pro získání specializace oboru alergologie a klinická imunologie je zařazení do tohoto oboru a absolvování praxe v minimální délce 5 let, z toho:
2.1	Povinný interní nebo pediatrický základ 
Specializační vzdělávání v oboru alergologie může vycházet z absolvování společného interního nebo pediatrického základu, které jsou součástí vzdělávacího programu v oboru vnitřní lékařství nebo dětské lékařství. Požadavky na praxi, odborné znalosti, dovednosti        a výkony jsou uvedeny v příslušném vzdělávacím programu a logbooku.
2.1.1	Povinný interní základ – minimálně 24 měsíců
a) povinná praxe v oboru
18 měsíců na standardním lůžkovém interním oddělení s neselektovaným příjmem nemocných, z toho:
3 měsíce na JIP,
3 měsíce na příjmové ambulanci pod odborným dohledem,
b) povinná doplňková praxe
1 měsíc pneumologie,
1 měsíc hematologie a transfuzní lékařství,
1 měsíc neurologie,
1 měsíc infekční lékařství,
2 měsíce chirurgie (převážně příjmová chirurgická ambulance),
c) doporučená doplňková praxe
1 měsíc dermatovenerologie,
1 měsíc psychiatrie,
1 měsíc rehabilitační a fyzikální medicína,
1 měsíc geriatrie.
Výcvik probíhá na standardních interních odděleních resp. klinikách s nepřetržitým              a neselektovaným příjmem nemocných a dostatečně velkým spádovým územím. Pracoviště disponují náležitým personálním a přístrojovým vybavením a zázemím pro školence.
d) účast na vzdělávacích aktivitách
povinný kurz po absolvování interního základu ukončený testem – 1 týden,
povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny,
	povinný seminář – Základy zdravotnické legislativy – 1 den,
	doporučené jsou další odborné akce pořádané IPVZ, ČIS JEP, ČLK atd.
2.1.2	Povinný pediatrický základ – minimálně 36 měsíců 
a) obecná část: - 12 měsíců - pobyt na akreditovaných pracovištích nebo jiných pracovištích s odborným zaměřením na problematiku dětí a dorostu v lůžkové nebo ambulantní péči,
3 měsíce chirurgie, traumatologie a ortopedie a dětská gynekologie,
1 měsíc ambulantní ORL,
1 měsíc ambulantní dermatologie, 
1 měsíc lůžkové ARO, 
2 měsíce infekce, 
1 měsíc psychiatrie, 
3 měsíce praxe u praktického lékaře pro děti a dorost, 
b) další povinná praxe v oboru - minimálně 24 měsíců
6 měsíců neonatologie včetně intermediární péče,
 18 měsíců dětské lůžkové oddělení,
-	z toho nejméně 3 měsíce na akreditovaném dětském oddělení a 15 měsíců                   na akreditovaném nebo jiném dětském oddělení – během tohoto pobytu pracuje lékař jako sekundární lékař u lůžka a má projít:
-	příjmovou všeobecně dětskou ambulancí,  
-	lůžkovou péči o všechny věkové skupiny do 19 let – z toho nejméně 3 měsíce na JIP (nejde o pobyt na neonatologickém úseku- oddělení),
-	odborné dětské ambulance – gastroenterologie, hepatologie a výživa, nefrologie, neurologie, kardiologie, plicní a TBC, alergologie a imunologie, lékařská genetika, revmatologie, endokrinologie a diabetes, 
c) účast na vzdělávacích aktivitách
-	povinný kurz po absolvování společného základu ukončený testem - 7 dní,
-	povinný kurz Lékařská první pomoc – 3 dny,
-	povinný seminář Základy zdravotnické legislativy – 1 den,
-	doporučené jsou další odborné akce: oficiální postgraduální vzdělávací akce pořádané ČLK, lékařskými fakultami nebo jinými institucemi akreditovanými pro postgraduální vzdělávání.
2.2	Specializovaný výcvik v alergologii a klinické imunologii - minimálně 36 měsíců
a) povinná praxe v oboru - po ukončení společného interního nebo pediatrického základu, nejdříve však po 36 měsících praxe:
28 měsíců povinné praxe na pracovištích oboru alergologie a klinická imunologie (9 měsíců musí být absolvováno na akreditovaném pracovišti s ambulantní          a laboratorní složkou), z toho:
22 měsíců na pracovišti ambulantním,
 6 měsíců v imunologické laboratoři,
b) povinná doplňková praxe v dalších oborech 
2 měsíce na dermatologii,
2 měsíce na otorinolaryngologii,
2 měsíce na pneumologii,
2 měsíce na jiném pracovišti dle vlastního výběru, např. na revmatologii, endokrinologii, onkologii, hematologii apod.,
c) doporučená doplňková praxe
- doporučuje se absolvovat také praxi na některém z následujících oddělení: 
anesteziologie a resuscitace, nefrologie a transplantace, pracovní lékařství, onkologie, 
oční, infekční,
d) účast na vzdělávacích aktivitách
povinná účast na všech částech dvoudílného předatestačního kurzu organizovaného subkatedrou alergologie a klinické imunologie IPVZ,
	povinná účast na dvou 14denních stážích organizovaných subkatedrou alergologie             a klinické imunologie IPVZ,
	doporučená účast na odborných seminářích organizovaných Českou společností alergologie a klinické imunologie, ČLK a dalšími subjekty,
	doporučená účast na domácích a zahraničních kongresech, seminářích a dalších doškolovacích akcích.
Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
3.1. 	Rozsah požadovaných teoretických a praktických znalostí a dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci povinného interního a pediatrického základu.  
Požadované teoretické znalosti a praktické dovednosti, výkony jsou uvedeny v příslušném vzdělávacím programu a logbooku. 
3.2	Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností z alergologie a klinické imunologie.
3.2.1	Znalosti o imunitním systému
Anatomie a buněčné prvky imunitního systému,
	Imunitní odpověď,
Imunopatologické reakce,
Cytokiny a mediátory zánětu,
Imunoregulace,
Transplantační imunologie,
Imunologie infekcí a nádorů,
Imunotoxikologie,
Imunoterapie,
	Očkování,
3.2.2	Znalosti o laboratorních imunologických vyšetřovacích metodách 
- teoretická podstata, praktické provedení, interpretace.

I. Principy, metodologie a techniky pro stanovení: 
- koncentrace imunoglobulinů, specifických protilátek, proteinů akutní fáze zánětu
   - cytokinů,
   - imunitních komplexů cirkulujících i deponovaných,
   - aktivity komplementového systému (složky, funkční aktivita),
   - subpopulací T lymfocytů, B-lymfocytů a buněk spontánní cytotoxicity (NK), 
   - funkční aktivity imunokompetentních buněk, 
   - fagocytární aktivity leukocytů ,
   - funkční testy bazofilů, 
   - principy, metodologie a techniky problematiky HLA testování, molekulární biologie.
Humorální imunita: metody klasické sérologie, imunodifuzní techniky kvalitativní, kvantitativní, elektroforetické metody, imunofluorescence - přímá a nepřímá IF, imunochemické metody, nefelometrie, turbidimetrie, kombinované techniky. 
Buněčná imunita: imunofenotypizace leukocytů, funkční testy lymfocytů, testy fagocytózy, funkční testy bazofilů. Základní techniky, využití metody průtokové cytometrie. 
Imunohistologie: průkaz jednotlivých složek imunitních komplexů v bioptickém materiálu, metodické přístupy.
Molekulární biologie: PCR, RFLP, hybridizační techniky in situ. 
HLA: klasické techniky, využití průtokové cytometrie, metody molekulární biologie. 
II.  Základní (analytické, chemometrické, ekonomické) charakteristiky testů: 
citlivost, specificita, reprodukovatelnost, validace/verifikace metod, přesnost, správnost, nejistota, pozitivní/negativní predikční hodnota, cost-effectiveness.
3.2.3	Znalosti klinické diagnostiky -teoretická podstata a praktická interpretace
Kožní testy
Kožní prick test,
Intradermální test,
Epikutánní test,
Kožní testy na pozdní reakci s mikrobiálními antigeny.
2.	Nosní vyšetření
Přední rhinoskopické vyšetření,
Nosní endoskopické vyšetření,
Rhinomanometrické vyšetření.
3.	Plicní vyšetření
Měření vrcholové výdechové rychlosti (PEF),
Spirometrie (rozepsaný výdech, křivka průtok – objem),
Celotělová plethysmografie, odpor dýchacích cest a difuze,
Bronchoalveolární laváž,
Indukce sputa.
4.	Provokační testy
Konjunktivální alergenový provokační test,
Nosní nespecifický provokační test,
Nosní alergenový provokační test,
Průduškový nespecifický provokační test,
Průduškový alergenový provokační test,
Expoziční potravinový test,
Expoziční přípravkový test, 
Expoziční test - profesní alergeny,
Expoziční test na bodnutí živým hmyzem,
Zátěžový provokační test,
Fyzikální provokační testy (chlad, horko, tlak). 
5.	Vyšetření alergenového prostředí
Vyšetření alergenového prostředí (roztoči domácího prachu, zvířecí prach atd.).
3.2.4	Znalosti podstaty chorob, jejich diagnostiky a léčby
1.	Nemoci horních cest dýchacích
Rhinitida,
Sinusitida, 
Nosní polypóza,
Otitis media,
Krční onemocnění.
2.	Oční choroby
Zánět spojivek,
Iritida, iridocyklitida, uveitida,
Keratoconjunctivitis sicca.
3.	Kožní choroby
Kopřivka a angioedém,
Atopická dermatitida,
Kontaktní dermatitida,
Mastocytóza,
Polékové exantémy,
Hypersenzitivní reakce (např. hypersenzitivní vaskulitidy a jiná imunologická kožní onemocnění).
4. 	Choroby dolních cest dýchacích
Astma (alergické, indukované námahou, indukované sulfity, indukované aspirinem, profesní, vazba na hormonální cyklus, vazba na infekce, „intrinsic“ astma),
Alergická bronchopulmonální aspergilóza, 
Hypersenzitivní pneumonitida, 
Chronická obstrukční plicní nemoc,
Cystická fibróza,
Porucha ciliární funkce,
Sarkoidóza, 
Syndrom chronického kašle.
5.	Léková přecitlivělost
Etiopatogeneze, diagnóza, diferenciální diagnóza, léčba, dávkování, nežádoucí účinky        a náklady na léčbu, kožní testy s léčivy, in vitro testy, epikutánní testy, expoziční testy (orální, intravenózní, intramuskulární, subkutánní), desenzibilizační protokoly. 
6.	Nežádoucí reakce na potraviny a aditiva
Potravinová alergie a intolerance,
Reakce na potravinová aditiva,
Přecitlivělost na lepek,
Gastrointestinální eozinofilní nemoci. 
7. 	Anafylaxe
Anafylaxe (vyvolaná alergenem, vyvolaná krevními deriváty, vyvolaná námahou, v souvislosti s hormonálním cyklem, idiopatická, poléková, vyvolaná radiokontrastními látkami).
8. 	Přecitlivělost na jed blanokřídlého hmyzu
Reakce po hmyzím bodnutí.
9.	Primární imunodeficience
Těžký kombinovaný imunodeficit (SCID) a jeho formy, agamaglobulinémie vázaná         na chromozom X, běžná variabilní imunodeficience, selektivní deficit IgA, deficit podtříd IgG, hypogamaglobulinémie se zvýšenou hladinou IgM, přechodná hypogamaglobulinémie v dětství. 
Chronická granulomatóza choroba, deficit leukocytárních integrinů (LAD), deficit myeloperoxidázy, Chediakův-Higashi syndrom, Kostmannův syndrom, cyklická      neutropenie.
Defekty jednotlivých složek klasické, alternativní a lektinové cesty aktivace komplementového systému, hereditární angioedém.
Syndrom DiGeorge, ataxia telangiectasia, Wiskottův-Aldrichův syndrom, hyper-IgE syndrom, syndrom Nijmegen breakage, autoimunitní lymfoproliferativní syndrom, mukokutánní kandidóza, hyper IgD syndrom, familiární hemofagocytární lymfohistiocytóza.
10.	Sekundární imunodeficience
Choroba vyvolaná HIV, chromozomální abnormality vedoucí k imunodeficiencím, imunosupresivní a cytostatická léčba, malnutrice, splenektomie, imunodeficience            při nádorech a dalších závažných interních onemocněních, stresu. Vliv zevního prostředí na imunitní systém. 
11.	Orgánově nespecifická autoimunitní onemocnění
Systémový lupus erytematodes,
	Revmatoidní artritis,
	Juvenilní artritidy,
	Primární Sjögrenův syndrom,
Dermatopolymyositis,
Smíšená choroba pojiva a překryvný syndrom,
Primární a sekundární antikardioĺipinový syndrom,
Primární idiopatické vaskulitidy malých cév: Wegenerova granulomatóza, mikroskopická polyarteriitis, syndrom Churga a Straussové, 
Primární idiopatické vaskulitidy středních cév: Kawasakiho syndrom, polyarteriitis nodosa, Henochova-Schonleinova purpura,
Primární idiopatické vaskulitidy velkých cév: Hortonova temporální arteriitida, Takayasuova arteriitida,
Další formy vaskulitid: Behcetova choroba, Goodpastureova choroba, vaskulitis CNS, 
Sekundární vaskulitidy: sérová nemoc, polékové vaskulitidy, parainfekční vaskulitidy, vaskulitis v rámci GVH reakce,
Kryoglobulinémie,
	Amyloidóza,
	Autoimunitní lymfoproliferativní syndrom.
12.	Orgánově specifická autoimunitní onemocnění
Autoimunitní endokrinopatie: Hashimotova thyreoiditis, Graves-Basedowova choroba, diabetes I. typu, perniciózní anémie, Addisonova choroba, poruchy reprodukce,          polyglandulární syndromy,
Autoimunitní cytopenie: hemolytická anémie, trombocytopenie, neutropenie,
Nespecifické střevní záněty: Crohnova choroba a ulcerózní kolitida,
Autoimunitní hepatitidy a primární biliární cirhóza,
Autoimunitní nervové choroby: roztroušená skleróza, periferní demyelinizační choroby, syndrom Guillana-Barré, myastenia gravis,
	Autoimunitní kožní choroby: pemphigus, pemphigoid, psoriáza, alopecie,
Autoimunitní oční choroby: uveitidy, iridocyklitidy, suchá keratokonjunktivita,
Autoimunitní choroby srdce: kardiomyopatie, perikarditidy,
	Autoimunitní choroby ledvin: idiopatická rychle progredující glomerulonefritida, postižení ledvin při systémových autoimunitních chorobách a vaskulitidách, Good-pastureův syndrom, anti-GBM nefritida, tubulární poruchy. 
13.	Imunologie transplantací, reprodukce a maligní onemocnění imunitního systému
Transplantační imunologie,
Imunopatologie reprodukce,
	Maligní onemocnění imunitního systému.
3.2.5  Terapeutické postupy
Eliminace (redukce) alergenů,
Specifická alergenová imunoterapie,
	Farmakoterapie (antihistaminika, kortikosteroidy, teofyliny, alfa a beta agonisté, kromony, anticholinergika, mukolytika, imunosupresiva, antibiotika, lokální dermatologika, nová léčiva atd.), 
	Imunomodulace (imunopotenciace a imunosuprese).
3.2.6  Principy výzkumu
etika (např. Helsinská deklarace),
	design výzkumné studie a správná klinická praxe,
analýza dat a biostatistika,
epidemiologie,
	zásady psaní žádosti o grant.
3.3	Praktické dovednosti a seznam (výčet) provedených výkonů
I.	Kožní testy
a)	Indikace, praktické provedení prick testů, odečet reakcí a interpretace (300 pacientů),
b)	Indikace, praktické provedení intrakutánních testů, odečet reakcí a interpretace (50 pacientů),
c)	Indikace, praktické provedení epikutánních testů, odečet reakcí a interpretace (20 pacientů).
II.	Funkční vyšetření plic
a) 	Indikace, provedení a interpretace vyšetření pacienta výdechoměrem (200 pacientů),
b)	Indikace, provedení a interpretace vyšetření křivky průtok-objem (200 pacientů),
c)	Indikace, provedení a interpretace bronchodilatačního testu (100 pacientů),
d)	Indikace, provedení a interpretace bronchoprovokačního testu (50 pacientů),
e)	Indikace vyšetření bodypletysmografie a interpretace výsledků.
III.	Laboratorní vyšetření a pomocná vyšetření (200 pacientů)
a)	Indikace vyšetření, provedení a zhodnocení výsledků základních ukazatelů imunity humorální a celulární,
b)	Indikace vyšetření, provedení a zhodnocení základních ukazatelů autoimunitních onemocnění,
c)	Indikace vyšetření, provedení a zhodnocení základních ukazatelů aktivity            eozinofilního zánětu,
d)	Indikace endoskopických vyšetření a zhodnocení nálezů,
e)	Indikace a zhodnocení dalších pomocných vyšetření (např. rhinomanometrie, nazální provokační test, bronchoalveolární laváž, vyšetření indukovaného sputa, impulzní oscilometrie, kondenzát vydechovaného vzduchu a další).
IV.	Léčebné vedení minimálně 250 pacientů s alergologicko-imunologickou problematikou, včetně edukace.
V.	Zahájení a provádění subkutánní alergenové imunoterapie (100 pacientů), zahájení            a provádění sublinquální alergenové imunoterapie (50 pacientů).
VI.	Zahájení a vedení imunosupresivní léčby (30 pacientů).
VII.	Základní resuscitační postupy při léčení šokových reakcí včetně poskytování první pomoci.
3.4	Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností z ostatních oborů:
Základní znalosti biochemie, biofyziky, lékařské mikrobiologie, virologie, ekologie, genetiky a histologie ve vztahu k obecným imunologickým poznatkům.
Dobré znalosti nemocí s imunitní složkou z jiných oborů, než byl uchazečův obor základní atestace, zejména z oborů interny, pediatrie, otorinolaryngologie, revmatologie, TRN, infekčních nemocí, gastroenterologie, endokrinologie, onkologie, neurologie                  a dermatovenerologie. Imunologické aspekty léčby antibiotiky. Znalost statistických metod.
Znalosti posuzování pracovní způsobilosti, orientace v otázkách profesionality               a invalidity následkem onemocnění s imunitní složkou, posouzení vhodnosti lázeňské léčby     a vyjádření k volbě povolání.
4.	Všeobecné požadavky
Znalosti základních právních předpisů platných ve zdravotnictví, systém zdravotní péče, právní odpovědnost lékaře a právní problematika, financování zdravotnictví, systém pojištění. Poskytování zdravotní péče s využitím zdrojů ionizujícího záření vyžaduje absolvování certifikovaného kurzu radiační ochrany.
5.	Hodnocení specializačního vzdělávání
a) Průběžné hodnocení školitelem
- školitel provádí pravidelně v šestiměsíčních intervalech záznamy o absolvované praxi      a o průběžném hodnocení do průkazu odbornosti (indexu). Zvláštní záznam a souhrnné zhodnocení musí být provedeno po skončení povinného společného interního,            resp. pediatrického základu. Provedené výkony jsou zapisovány do „Záznamu provedených výkonů“, tzv. logbooku, pravdivost záznamu stvrzuje vedoucí lékař příslušného pracoviště, kde byly výkony provedeny.
b) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
absolvování společného základu a jeho zhodnocení v průkazu odbornosti (indexu),
absolvování povinných školicích akcí,
úspěšné absolvování písemného testu, 
předložení seznamu výkonů (logbook) potvrzeného školitelem,
	vypracování písemné práce – obsahem a po formální stránce splňuje všechny požadavky kladené na odborné publikace. Je nutno ji odevzdat ve 2 exemplářích nejpozději dva měsíce před termínem atestace. 
K atestační zkoušce se může kandidát přihlásit až po ukončení celé předatestační přípravy a po absolvování všech součástí povinné praxe a splnění všech požadavků včetně požadovaných počtů výkonů. V průkazu odbornosti musí mít proveden záznam školitele         o tom, že jsou splněny všechny podmínky předatestační praxe. 

c) Vlastní atestační zkouška
	praktická část - probíhá na výukovém pracovišti v průběhu specializační stáže a je při ní nutno prokázat výborné znalosti recentní laboratorní a klinické diagnostiky, diferenciální diagnostiky, terapie a prevence alergických a imunopatologických stavů v celé jejich šíři. Hodnotí se úroveň práce lékaře s pacientem, rozbor anamnestických údajů, provedení odběrů materiálu, kožních testů, zhodnocení výsledků klinických, funkčních i laboratorních vyšetření, indikace a praktické provedení farmako- a imunoterapie, 
	teoretická část	- obhájení odborné písemné práce na zadané téma

		- 3 odborné otázky, z nichž jedna se týká problematiky zpracované v písemné práci.
6.	Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost
Úspěšným složením atestační zkoušky se absolvent stává odborníkem, který dosáhl úplné kvalifikace pro samostatnou a komplexní klinickou péči o nemocné s alergickými          a imunologickými chorobami. 


