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vzdělávací program
v oboru
PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

1.	Cíl specializačního vzdělávání
Praktické lékařství pro děti a dorost je základním lékařským oborem, který zajišťuje léčebnou a preventivní péči o dětskou a dorostovou populaci, který je otevřen všem kategoriím problémů souvisejících se zdravím, se zřetelem na sociálně ekonomické faktory      a prostředí, ve kterém dítě a mladistvý žije, studuje a pracuje. Je také nejblíže rodičům dětí      a mladistvým pacientům ve smyslu místní, časové, ekonomické i kulturní dostupnosti. 
Praktické lékařství pro děti a dorost v sobě zahrnuje základní poznatky a praxi různých lékařských oborů. Uplatňuje je v činnostech preventivních, diagnostických, léčebných, rehabilitačních i posudkových. 
Charakteristickými rysy oboru jsou:
-	komplexní dlouhodobá a soustavná péče, komunitní péče, s možností ovlivňování způsobu života celé rodiny pečující o dítě a individuálních rizik dětského a mladistvého pacienta, 
-	přístup k dětskému pacientovi, zvažující hlediska biologická, psychologická i sociální a poskytování péče v prostředí dětskému pacientovi vlastním nebo blízkém. 
Cílem oboru praktické lékařství pro děti a dorost je zabezpečit první kontakt zdravotnického systému s rodiči dětí a mladistvými a odpovědně a citlivě rozhodnout o potřebě další péče, a to v případě stavů akutních i chronických. Soustavným úkolem            je shromažďování zdravotních informací a koordinace specializovaných služeb u jednotlivých dětských pacientů. 
Svou koordinující rolí má tak obor praktický lékař pro děti a dorost rozhodující odpovědnost za kvalitu i efektivitu celého systému zdravotní péče o dítě a mladistvého. 
Klíčová je funkce praktického lékaře pro děti a dorost jako ochránce práv dítěte, důvěrníka i rádce rodičů a mladistvých v problematice zdravotní, zdravotně-sociální, sociálně-zdravotní i osobní. Stejně významná je role výchovná, směřující k odpovědnosti jedince za své zdraví. 
Hlavním cílem specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro děti a dorost je vychovat odborníky, kteří budou schopni poskytnout dětem a mladistvým lékařskou péči, odpovídající současným poznatkům vědy, poskytovanou způsobem, který odpovídá kulturní vyspělosti společnosti, a to vlastními silami na úrovni primární péče nebo prostřednictvím efektivního využívání specializovaných služeb. 
2.	Minimální požadavky na specializační vzdělávání
Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru praktické lékařství pro děti a dorost je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecného lékařství na lékařské fakultě.
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle               § 83 a zákoníku práce.
Podmínkou pro získání specializace v oboru praktické lékařství pro děti a dorost           je zařazení do oboru, absolvování společného pediatrického základu (3 roky) a specializované praxe (2 roky) celkem v minimální délce 5 let.

2.1	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 nebo jiném 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 péčí 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 školicích 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 specializační vzdělávání.
2.2	Vlastní specializovaný výcvik v oboru – minimálně 24 měsíců 
 12 měsíců na pracovišti praktického lékaře pro děti a dorost, z toho alespoň 3 měsíce             na akreditovaném pracovišti,
12 měsíců v ambulancích dětských a jiných specializací, z toho alespoň 
6 měsíců na akreditovaných pracovištích,
- specializované dětské ambulance: dětská chirurgie, dětská ortopedie, dětská kardiologie, dětská neurologie, dětská alergologie, dětská psychologie, logopedie,
- ostatní specializované ambulance: ORL, dermatovenerologie, oční, rehabilitace, pracoviště komplementu,
Délka pobytu v jednotlivých ambulancích musí odpovídat předpokládanému získání dovedností, doporučená délka 1 měsíc v rozsahu odpovídajícímu alespoň ½ plného úvazku dle zákoníku práce (20 hod/týden),
a) účast na vzdělávacích aktivitách
-	povinné stáže a kurzy: – management soukromé praxe, agenda zdravotního pojištění výpočetní technika, vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě, internet,
-	očkování a epidemiologie,
-	základy ATB terapie v primární péči.
3.	Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností
3.1	Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci povinného pediatrického základu
a) Obecná část:
Chirurgie, traumatologie a ortopedie: vyšetření pro podezření na náhlé příhody břišní (včetně vyšetření per rectum), vyšetření dítěte s umbilikální, tříselnou a jinou kýlou, katetrizace močového měchýře, ambulantní ošetření popáleninového úrazu, fixace zlomené končetiny, první pomoc při kraniocerebrálním poranění, péče o dítě s podezřením na poranění páteře, stavění velkého žilního a tepenného krvácení, základní postup při vyšetření kyčlí u kojenců, vyšetření dítěte s vadným držením těla, vyšetření dítěte s bolestmi dolních končetin, vstup do žíly a kostní dřeně, odběry krve k vyšetření, transfuze – praktické dovednosti viz logbook.
ORL: otoskopie, postup při paracentéze, postup při koniopunkci, vyšetření sluchu, stavění epistaxe, vyšetření adenoidních vegetací – viz logbook.
Dermatologie: atopický ekzém – vyšetření, léčba, plísně – vyšetření, léčba, alergické exantémy – vyšetření a léčba, hnisavé kožní afekce – léčba, aplikace různých lékových forem v dermatologii, choroby přenosné pohlavním stykem – klinická diagnostika, hlášení, dispenzarizace.
Anesteziologie a resuscitace: kardiopulmonální resuscitace – praktické znalosti a dovednosti v plném rozsahu, pokud jde o basic life support, znalosti, pokud jde o advanced life support, toaleta dýchacích cest, zajištění průchodnosti dýchacích cest s pomůckami, dávkování léčiv první pomoci, klinická toxikologie – první pomoc při otravách, antidota, péče o nemocného v bezvědomí, diagnóza a léčba šoku v primární péči, výživa nemocného sondou, vstup          do žíly, vstup do kostní dřeně, odběry krve k vyšetření.
Poznámka: část prověřovaných znalostí a dovedností je možno nabýt i za pobytu                   na pediatrické JIP v části 2.1 b) společného pediatrického základu nebo v části společného pediatrického základu 3.1 a) – chirurgické obory.
Infekce: dětské infekční choroby, choroby s exantémem, epidemiologie se zaměřením           na dětský věk, očkovací kalendář, druhy a aplikace vakcín, komplikace očkování, správná volba antibiotika, průjmová onemocnění, sepse – postup při podezření na invazivní infekci v primární péči, lumbální punkce, průjem – etiologie, epidemiologie, perorální rehydratace – teoretické základy a praktické provedení.
Psychiatrie: zvláštnosti dětské psychiky, přístup k nemocnému dítěti, péče o dítě s ADHD, dětské neurózy, drogová závislost u dětí – screening, péče o dítě s drogovou závislostí, psychické poruchy příjmu potravy, projevy psychózy u dětí, léčba neuróz včetně tiků, péče o dítě s tentamen suicidií, potíže s učením, alkohol u dětí, rizikové chování u dětí a mladistvých.
Dětská gynekologie: poruchy pohlavního vývoje u děvčat, záněty zevního genitálu (fluor), poruchy menstruace, pohlavní zneužívání – příznaky, postup vyšetření, záněty dělohy a adnex – bolesti břicha u děvčat z pohledu gynekologa, těhotenství nezletilých, antikoncepce v dospívání.
Dorostové lékařství: syndrom rizikového chování u dospívajících – agrese, suicidální tendence, alkohol, drogová závislost, péče o toxikomany, akutní komplikace hormonální antikoncepce, psychosociální screening u dospívajících, biologie dospívání, zvláštnosti klinické medicíny u dospívajících. 
Praktický lékař pro děti a dorost: ambulantní léčebná a preventivní péče: preventivní prohlídky dispenzární péče u vybraných nemocí, možnosti očkování mimo očkovací kalendář, aplikace vakcín, postup při komplikacích po očkování, kojení, další výživa kojenců a předškolních dětí; diferenciální diagnóza při: horečce neznámého původu, zvracení u kojenců, kašli, bolestech břicha a bolestech hlavy; návštěva u nemocného dítěte doma; sociální pediatrie – dítě ohrožené prostředím, dítě týrané a zanedbávané, posudková činnost, dispenzární péče, spolupráce s hygienickou službou, spolupráce se zdravotními pojišťovnami, návštěvy u nemocného dítěte doma, péče o novorozence po propuštění z porodnice domů.
b)	Speciální část společného základu 
Teoretické znalosti:
Základní demografické údaje týkající se dětské populace a pediatrické péče jak celostátní, tak v regionu, kde právě působí. Růst a vývoj dítěte, psychomotorický vývoj dítěte, vývoj imunity, pohlavní vývoj. Hodnocení fyzické výkonnosti dítěte. Rodina a její vliv na vývoj dítěte. Výchova dítěte, integrace nemocného a hendikepovaného dítěte do společnosti. Dospívání, jeho specifické problémy, nemoci a poruchy. 
Neonatologie: prenatální pediatrie, základy klinické genetiky. Fyziologie a patofyziologie těhotenství s ohledem na plod, spontánní a operativní porod. Asfyxie a resuscitace novorozence – praktický nácvik postupu při resuscitaci na modelu. Fyziologie a patologie zralého novorozence. Výživa novorozence u prsu. Novorozenec s nízkou porodní hmotností. Nezralost, nedonošenost, přenášení, dysmaturitas. Základy péče o dítě s nízkou porodní hmotností, hlavní patologické stavy, základy neodkladné péče o patologické novorozence a děti s nízkou porodní hmotností. Vrozené vývojové vady, dědičné poruchy metabolismu – novorozenecký screening. 
Nefrologie: infekce močových cest, diferenciální diagnóza proteinurie a hematurie, akutní selhání ledvin, hemolyticko-uremický syndrom, glomerulonefritis, nefrotický syndrom.
Revmatologie: muskuloskeletální bolest – difenciální diagnóza, JCA, akutní revmatismus, diferenciální diagnóza horečky a antipyretická terapie, projevy systémového onemocnění pojiva.
Endokrinologie: kongenitální adrenální hyperplasie, abnormální vzhled zevního genitálu – diferenciální diagnóza, struma, nemoci štítné žlázy, poruchy růstu, hypoglykémie, diabetes mellitus I. typu – diagnóza, léčba hyperglykémie a acidózy, léčba stabilizovaného diabetika, dispenzární péče. 
Gastroenterologie, hepatologie a výživa: diferenciální diagnóza zvracení u kojenců, dítě s GER, průjem z pohledu gastroenterologa (viz i 3.1 a) infekce), bolesti břicha v jednotlivých věkových kategoriích – diferenciální diagnóza, malabsorpce hlavně celiakální sprue a cystická fibróza, intolerance určitých složek stravy (např. kravského mléka) diferenciální diagnóza hyperbilirubinémie u kojenců a starších dětí, hepatitidy, kojení, výživa v druhém půlroce života, výživa v dalších věkových obdobích, obezita, poruchy příjmu stravy.
Kardiologie: vrozené srdeční vady, diferenciální diagnóza organického a funkčního šelestu, kardiomyopatie, arytmie a jejich řešení, hodnocení EKG křivky v jednotlivých věkových obdobích, ateroskleróza a poruchy metabolismu lipidů.
Pneumologie: TBC u dětí, bronchiolitis, „dlouho“ kašlající dítě (viz i 3.1 a – PLDD), komunitní bronchopneumonie – typický i jiný vyvolavatel, léčba, bronchopulmonální dysplazie – pozdní následek novorozenecké patologie.
Alergologie a klinická imunologie: atopie, základní vyšetření dítěte při podezření na atopii, atopický ekzém, pollinosa, astma bronchiale – léčba status astmaticus, často nemocné dítě – imunologický screening, nejčastější imunodefekty, alergický exantém – léčba, potravinová alergie –  projevy, vyšetřovací postup.
Neurologie: závažné odchylky v psychomotorickém vývoji, DMO, ADHD, meningeální syndrom, záchvatová onemocnění u dětí, diferenciální diagnóza bezvědomí a křečí, bolesti hlavy – diferenciální diagnóza a diagnostický postup (viz i 3.1 a) – PLDD).
Hematologie a onkologie: normální KO v jednotlivých věkových obdobích, anémie, krvácivé projevy – vyšetřovací a diferenciálně diagnostický postup, hemoblastózy – časné klinické projevy, nejčastější nádorová onemocnění u dětí – časné klinické projevy, diferenciální diagnóza uzlinového syndromu
Poruchy metabolismu: nejčastější dědičné poruchy metabolismu, jejich klinické projevy, screening, vyšetřovací postup, střádavé choroby
Akutní stavy: bezvědomí a křeče, dušení a respirační insuficience (příčiny, léčba, poruchy vnitřního prostředí), selhání krevního oběhu (příčiny, léčba), šokové stavy obecně (patofyziologie, léčebné postupy, infuzní léčba, perorální rehydratace – viz i 3.1), infekce, otravy a péče o intoxikované dítě, léčba intoxikace a abstinenčního stavu, přednemocniční neodkladná péče, transport dítěte s ohrožením základních životních funkcí, záchranná služba.
Praktické dovednosti = logbook:
Provedení zejména těchto odborných činností:
	vstup do žíly, krevní odběr – 30 

zavedení infuze – 20 
plánování a rozpis infuzní léčby – 20
transfuze krve – 3 
vstup do kostní dřeně - znalost postupu a potřebných pomůcek
odběr moče včetně cévkování – 5    
odběr biologického materiálu na mikrobiologické vyšetření – 10
	zavedení žaludeční sondy u :
	kojence -5
	dítěte staršího než 1 rok - 5

	lumbální punkce – 3

výplach žaludku -  5
postupy při neodkladné resuscitaci – praktický nácvik, záznam o absolvování
popis pomůcek a znalost postupu při koniopunkci
otoskopie – diferenciální diagnóza nálezů při otoskopickém vyšetření – 10
vedení zdravotnické dokumentace v primární péči i jiných zdravotnických zařízeních 
na oddělení chirurgie
	provedení sutury nekomplikované rány - 5

fixace zlomené končetiny - 5
	vyšetření per rectum při NPB - 5
	účast na ústavních pohotovostních službách - > 30

Ovládání uvedených dovedností a počtu ÚPS jsou zaznamenávány v logbooku. Výkony označené  je možno si osvojit a zaznamenat i během pobytu na ARO, dětské JIP nebo          na chirurgických oborech.
Na závěr společného základu po 36 měsících bude na akreditovaném pracovišti, které bude pro lékaře v přípravě pracovištěm kmenovým, kontrola logbooku a písemný test ověřující, zda znalosti školeného odpovídají úrovni nezbytné pro uzavření společného základu a vstup do specializované přípravy.
3.2 	Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností      prokazatelných na konci vlastního specializovaného výcviku v oboru praktické lékařství  pro děti a dorost
Výukový program primární péče v pediatrii klade zvláštní důraz na dynamiku rodiny      a prostředí a ekologii rodiny. Zejména je důležité, aby absolventi tohoto programu dobře porozuměli epidemiologii, neboť souvisí se stavy v dětství, a obzvláště zdůrazňujeme epidemiologii infekčních nemocí a změny související s očkováním a užíváním antibiotik.     Pro všechny pediatry je významná souvislost mezi pediatrií a socioekonomickými vlivy, rozsáhleji však bude studována těmi, kteří pracují v primární péči.
a) Obecné dovednosti 
Vztahy s pacienty a rodinami: pojetí rovnosti, úcty a oprávnění. Vztahy a spolupráce s kolegy. Porozumění etickým a právním stránkám týkajících se vymezení kompetencí a indikací pro odkázání na pracoviště vyššího typu.
Komunikační dovednosti: schopnost empatie, rozpoznání duševních zdravotní problémů prostřednictvím odborného naslouchání; vysvětlení a vyškolení rodičů na úrovni odpovídající jejich vzdělání a původu; poskytnutí informací rodičům ve formě jednoduše pochopitelných písemných zpráv. Posouzení schopnosti rodičů dohlížet na léčbu, vzdělání atd. jejich dítěte.
Děti, rodina a zákon: povinnosti zdravotnických profesionálů a občanů v respektování péče   o dítě a bezpečnosti, zneužívání a zanedbávání dítěte, péče a adopce; právní přístupy k problému podezření na zneužívání dítěte. Práva dětí a obhajoba. Právní stránky očkování - etické a právní stránky ochrany dítěte, které se týkají neposkytnutí nutného ošetření a preventivní péče. Právní definice dětství – věk souhlasu, povinnosti a práva dítěte; právní povinnosti pediatrů a ostatních profesionálů vůči dětem ve škole; jak používat právní systém ve prospěch dětí. Jak ovlivňují náboženské a kulturní rozdíly rodičovská práva a povinnosti.
Náklady na zdravotní péči – ekonomika zdravotnictví: porozumění významu celosvětového zájmu o náklady na zdravotní péči a jejich vztah k národnímu bohatství; zájem o základní záležitosti týkající se nákladů na zdravotní péči z různých směrů – představa o efektivnosti nákladů a přínosu nákladů. Etické problémy vyvstávající s potřebou činit rozhodnutí při omezení zdrojů.
Lékařská etika: jak využít nové a objevené znalosti. Personál pracující v prostředí primární péče (jako všichni zdravotničtí profesionálové) si musí uvědomovat omezení své kvalifikace   a porozumět etickým a zákonným nařízením při získávání dalších a odbornějších stanovisek pro své pacienty tam, kde je to vhodné. 
Otázky týkající se okolního prostředí: vystavení vedlejším vlivům, jako je pornografie, násilí – dopad na dítě, vědecké důkazy, etické a praktické stránky doporučení rodičům.
Vývojová psychologie: normální posloupnost vývoje, čím je ovlivněna; genetické vlivy a vlivy prostředí; úloha poškození mozku; pojetí přecitlivělosti a jak ovlivňuje vývoj dítěte; neurofyziologické aspekty vývoje.
Biologie růstu: jak a proč děti rostou vlivy genetické, prostředí a hormonální trajektorie růstu puberta a její odchylky růstové křivky – jejich konstrukce a význam.
Sociální vědy: sociální vlivy na onemocnění; chudoba a deprivace; sociální sítě; úloha a image profesionálů; mezikulturní vlivy – pochopení chování jiných kultur.
Výživa: základní a vedlejší živiny; regulace příjmu (biologická a sociální); bezpečnost jídla a hygiena; přecitlivělost a alergie na potraviny; sociální a kulturní aspekty diety, body mass index, porucha vzrůstu.
Epidemiologie: modely zdraví a chorob; zdroje dat v každé zemi; odpovědnost lékařů           při účasti na dohledu a sběru údajů o veřejném zdraví; základní statistiky zdravotní péče; statistiky chorob a chudoby.
Veřejné zdraví: proměnlivost modelů chorob a možnost jejich změny; veřejné postoje – úloha obhajoby; mezioborová práce a vzdělávání, sociální služby, nevládní organizace.
Poruchy duševního a emocionálního vývoje: normální a abnormální vývoj, odchylky; stavy s dobrou a špatnou prognózou; opoždění řeči, spektrum autismu, poruchy motoriky, neobratné děti – kdy odeslat na specializované pracoviště. 
Psychologické poradenství: rady rodičům týkající se obvyklých problémů s výchovou dětí; jak se vyhnout vystupňování problémů s chováním a jejich zvládání. Rozpoznání rodinných konfliktů a jejich řešení; znalost zneužívání návykových látek.
Znalost kontroly zraku a sluchu: každý pediatr, který provádí tyto testy, musí být vyškolen v postupech, jejichž validita je zajištěna příslušnými  profesionály-specialisty.
Dorostové lékařství: speciální dovednosti potřebné u adolescentů s chronickými chorobami; rozvoj samostatnosti, odpovědnosti, nezávislosti; poskytování rad a informací; organizace služeb pro tuto věkovou skupinu. 
Lékařské dovednosti ve zdravotní péči o adolescenty: duševní zdravotní problémy, sebepoškození a jeho řešení; antikoncepce včetně akutní antikoncepce; pohlavně přenosné nemoci; poruchy příjmu potravy, zneužívání návykových látek, deprese, opožděná puberta. Kožní problémy a problémy vnímání těla. Prvořadý význam soukromí a důvěrnosti. Právní situace týkající se lékařské péče o neplnoleté. Ukončení těhotenství. 
Péče o děti s chronickými chorobami: podmínky vedoucí k invaliditě, diabetes, nádory atd. Tyto stavy jsou obvykle zvládány ve spolupráci se specialistou sekundární nebo terciální péče. Pediatr primární péče často zajišťuje pokračování péče a sledování zdravotních potřeb dítěte, což není možné u specialisty v nemocnici. 
Preventivní péče: znalost frekvence a náplně prováděných preventivních prohlídek.
Očkování: detailní znalost všech vlivů, lékařských i sociologických. Důvody pro neočkování, postoje veřejnosti, etické otázky. Monitorování veřejného zdraví. Důvody pro změny v očkovacích schématech.
Strategie prevence úrazů: nátlaková role pediatrů v prevenci úrazů.
b) Praktické dovednosti
Novorozenec:
zhodnocení vitálního stavu,
zhodnocení růstových aspektů, nitroděložního růstu, gestačního věku, známek zralosti, vývoje a neurologického stavu, 
běžné postupy po narození,
podpora základních životních funkcí a resuscitace,
užití neinvazivního monitorování,
indikace k transportu na novorozeneckou jednotku intenzivní péče, 
rozpoznání akutních chirurgických stavů, 
doporučení a rady matkám týkající se krmení a celkové péče o novorozence, 
	následné postupy u vysoce rizikových novorozenců a dlouhodobé výsledky. 
Vývojové poruchy:
rozpoznání a zhodnocení normálních odchylek, odchylek od normálu a typických patologických znaků,
	interpretace odpovídajících diagnostických testů a zobrazovacích metod.
Výživa:
zhodnocení stavu výživy a hydratace – klinické a laboratorní posouzení stavu výživy,
	krmení novorozenců a kojenců.

Onemocnění zažívacího ústrojí a jater:
rozpoznání a interpretace hlavních příznaků chorob zažívacího ústrojí, 
zhodnocení dehydratace, 
klinické vyšetření břicha včetně vyšetření konečníku,
	interpretace laboratorních nálezů a odborné a zobrazovací diagnostické metody                  se zaměřením na zažívací ústrojí a játra.
Onemocnění dýchacích orgánů:
rozpoznání symptomů respiračních onemocnění včetně odpovídajících metod klinického vyšetření,
interpretace výsledků běžných zobrazovacích metod, krevních plynů a jednoduché testy plicních funkcí,
provedení a interpretace tuberkulinové zkoušky,
interpretace potního testu,
	schopnost předepsat a vysvětlit krátkodobou a dlouhodobou léčbu.
Onemocnění srdce a krevních cév:
klinické rozpoznání srdečních příznaků a srdečního selhání,
rozpoznání nevýznamných srdečních šelestů ,
	měření a interpretace krevního tlaku .
Imunodeficitní a autoimunitní poruchy:
provedení a vyhodnocení kožních testů,
	interpretace laboratorních testů.
Alergie:
odebrání odpovídající anamnézy včetně alergenů v prostředí a dalších ovlivňujících faktorů, 
provedení, odečítání a interpretace kožních testů, 
	zvládnutí anafylaktického šoku.
Revmatická onemocnění:
interpretace diagnostických údajů.
Onemocnění krve a srážlivosti:
vyšetření krevního nátěru,
	interpretace výsledků laboratorních zkoušek.
Nádory:
indikace diagnostických vyšetření,
	interpretace diagnostických výsledků.

Onemocnění močopohlavního systému:
interpretace výsledků laboratorních vyšetření, testů ledvinných funkcí a zobrazení, 
	principy léčby.
Onemocnění nervového systému:
běžné testování reflexů, funkcí jemné a hrubé motoriky, řeči a sociálního chování,
testy zraku a sluchu v různém věku,
interpretace odpovídajících vyšetření a výsledků,
	základní léčebné principy týkající se záchvatů.
Onemocnění svalů:
indikace odpovídajících vyšetření: EMG, svalová biopsie, laboratorní vyšetření.
Onemocnění kostí a kloubů:
interpretace rtg vyšetření kostí a nukleárních metod,
	interpretace laboratorních testů.
Endokrinopatie:
zhodnocení pohlavního vývoje,
	přesné měření výšky, hmotnosti a obvodu hlavy.
Metabolické poruchy:
provedení a interpretace testů u častých metabolických poruch.
Infekční onemocnění:
předcházení vzniku nozokomiálních infekcí,
zvládnutí septického šoku,
metody očkování,
odběr a bezpečné zacházení s biologickým materiálem,
interpretace laboratorních testů, zobrazovacích a sérologických výsledků, 
	používání a klasifikace antimikrobiálních preparátů.
Onemocnění kůže:
schopnost popsat kožní onemocnění v termínech morfologie, konfigurace a lokalizace,
	lokální léčba.
Poruchy duševní, psychosomatické a chování:
pohovor se zaměřením na psychiatrické příznaky,
provádění jednoduchých testů, např. vývojový test, významné dotazníky,
principy diagnostických metod,
	principy psychoterapeutických metod a farmakoterapie u dětí.
Dorostové lékařství
zhodnocení vývoje dospívajících a určení kostní zralosti,
komunikace s dospívajícími,
	sexuální výchova.
Zajištění anamnézy:
zdůraznění aspektů podstatných pro současné obtíže,
	komplexní anamnéza včetně prenatální, porodu, postnatální, vývoje, krmení, očkování, sociální a rodinná anamnéza.
Odběry krve:
znalost minimálního požadovaného množství krve u různých testů,
	znalost vhodných nádobek na krev a uskladnění u různých testů. 
Odběry moče:
vhodné metody odběru: spontánní moč, přilnavé sáčky, katetrizace, znalost vhodného uskladnění moče u různých testů. 
Laboratorní diagnostika:
moč: screening pomocí proužků, mikroskopické vyšetření, Uricult apod.,
	krev: hematokrit, hemoglobin, leukocyty kvantitativně a diferenciál, vyhodnocení krvinek v krevním nátěru,
	metabolické testy: glukóza a ostatní proužkové testy,
	rychlé diagnostické testy: CRP, Hb, EBV, Strep test, screening drog apod. 
Zvládnutí akutních stavů v pediatrii:
diagnóza a diferenciální diagnóza,
podpora vitálních funkcí a resuscitace:
všeobecné známky (teplota, poloha atd.),
	dýchání z úst do úst nebo z úst do nosu,
	dýchání maskou a koniopunkce,
	stimulace srdce,
	základy farmakologické léčby.
4.	Všeobecné požadavky 
Profesionální komunikace:
Za účelem získání celkové anamnézy, provedení vyšetření a zabezpečení vhodných opatření se naučit navázat profesionální vztah s pacientem a pečovateli. Naučit se hovořit způsobem, kterému dítě i jeho opatrovník porozumí, a vyjádřit přiměřený zájem a citlivost. Naučit          se podporovat a naslouchat, reagovat přiměřeně na strach, očekávání a frustraci                    do rozhodování o diagnostických a léčebných výkonech zahrnout pečovatele i dítě,                   a to prostřednictvím všeobecného a informovaného souhlasu.
Principy dialogu ve speciálních situacích:
Vedení první konzultace ve speciálních situacích, jako je diagnóza malformací, invalidity nebo zhoubných nádorů; emocionální a duševní obtíže; nevyléčitelná onemocnění; zneužívání dítěte; život ohrožující situace; terminální onemocnění.
Porozumění ostatním kulturám:
Rozvoj nediskriminujícího postoje při jednání s pacienty a pečovateli z různého sociálního      a etnického prostředí. 
Znalost práv dětí: 
jak z celostátního, tak z celosvětového pohledu (mezinárodní deklarace).
Etické principy:
Zachovávání pravidel zdvořilých mezilidských vztahů. Dodržování Helsinské deklarace při provádění vědeckého výzkumu. Úloha etických a revizních komisí. Současné etické problémy, jako jsou život zachraňující postupy, „důstojné umírání“, transplantace orgánů        a genetické inženýrství.
Dodržování profesionální diskrétnosti a důvěrnosti
Postoj ke kolegům:
Vybudování a udržení spolupráce s kolegy a zdravotnickým personálem v nemocnici                a ve společnosti, vyvarování se kritiky v nepřítomnosti daných osob. Znalost profesionální zodpovědnosti z hlediska vážného znepokojení o dovednostech nebo chování kolegů. 
Sebekritika:
Rozpoznání vlastních omezení, naučit se kde vyhledat radu a pomoc, uznání pravdy v případě pochybení.

Dodržování osobní tělesné hygieny
Uvědomění si nákladů na lékařskou péči:
Naučit se zvládat problémy za použití přiměřených zdrojů, vyvarovat se provádění nepotřebných vyšetření a léčby v nemocnici. 
Dokumentace:
Naučit se psát jasné a srozumitelné lékařské záznamy (zahrnující anamnézu, současný stav       a pravidelně aktualizovaný vývoj onemocnění) a odborné zprávy.
Zajištění kvality:
Vyhodnocování účinnosti plánů řízení prostřednictvím správných záznamů a opakovaných hodnocení. 
Zdravotnické právo:
Osvojení si znalostí příslušného zdravotnického práva a nařízení. 
Poskytování rozhovorů:
Naučit se podávat objektivní informace, uvědomit si zmocnění tak činit, a důkladné sledování profesionální ohleduplnosti.
Provozní a administrativní činnosti, management týmové práce.
Základy počítačové techniky.
Poskytování zdravotní péče s využitím zdrojů ionizujícího záření vyžaduje absolvování certifikovaného kurzu radiační ochrany.
5.	Hodnocení specializačního vzdělávání 
a) Průběžné hodnocení školitelem - záznam o absolvované praxi a školicích akcích v průkazu odbornosti, záznamy o provedených činnostech, výkonech v logbooku v šestiměsíčních intervalech. Celkové zhodnocení na konci povinného pediatrického základu a jeho záznam v logbooku. 
b) Předpoklad přístupu k atestační zkoušce
absolvování požadované praxe, výkonů, školicích akcí během společného pediatrického základu a úspěšné zakončení písemným testem,
absolvování požadované praxe a záznam o provedení požadovaných výkonů v logbooku,
	absolvování povinných školicích akcí a zápis o nich.
c) Vlastní atestační zkouška
teoretická část	- 3 odborné otázky,
	praktická část	- vyšetření pacienta, diagnostika, diferenciální diagnostika, vyšetřovací postup, navržená léčba.
6.	Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání získal způsobilost 
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru získává specializovanou způsobilost v oboru, která ho opravňuje k samostatnému výkonu činnosti jako praktický lékař pro děti a dorost působící jako lékař ambulantní primární péče.

