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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
ZN.: 18055/2010/VZV

REF.: Bc. Radka Stříbná, tel. 22497 linka 2505

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 pozděj-
ších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifi kovaných kurzů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví 
novou verzi vzdělávacího programu oboru specializačního vzdělávání lékařů anesteziologie a inten-
zivní medicína, jehož plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstníku MZ ČR 2009, Částka 8, 
Listopad 2009.
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru anesteziologie a intenzivní medicína  
je získání specializované zp sobilosti osvojením si pot ebných teoretických znalostí, 
praktických dovedností, návyk  týmové spolupráce i schopnosti rozhodovat: 

v poskytování anesteziologické a periopera ní pé e pacient m bez rozdílu v ku 
k plánovaným i akutním diagnostickým a lé ebným výkon m opera ní 
i neopera ní povahy, 
v intenzivní a resuscita ní pé i o pacienty bez rozdílu v ku se selháním základních 
životních funkcí nebo takovým selháním bezprost edn  ohroženým, 
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v lé ení akutní a chronické bolesti, 
v ešení neodkladných stav  vyžadujících stabilizaci, podporu nebo náhradu 
základních životních funkcí. 

 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání léka e ukon ením 
nejmén  šestiletého prezen ního studia na léka ské fakult , které obsahuje teoretickou  
a praktickou výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné léka ství. 

Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou 
celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle 
ustanovení § 83 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Specializa ní vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove   
a kvalita nesmí být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Po adí stáží ve všeobecné povinné praxi základního anesteziologického kmene m že 
být v libovolném po adí, následující povinná praxe v oboru  kmene je absolvována vcelku. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru anesteziologie a intenzivní 
medicína je za azení do oboru, absolvování základního anesteziologického kmene  
(24 m síc ), specializovaného výcviku (36 m síc ) a úsp šné složení atesta ní zkoušky. 
Celková doba specializa ního vzd lávání je minimáln  5 let, z toho 

 

2.1 Základní anesteziologický kmen – v délce minimáln  24 m síc  

ást I. 
a) všeobecná povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
chirurgie 1), 2) – l žkové odd lení všeobecné chirurgie (s minimálním po tem  
35 l žek) 3 

vnit ní léka ství 1), 3) – standardní interní l žkové odd lení s neselektovaným 
p íjmem nemocných 3 

z toho jednotka intenzivní pé e 4) 1 
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 5) – l žkové odd lení resuscita ní  
a intenzivní pé e 2 

gynekologie a porodnictví 1), 6) – gynekologicko-porodnické l žkové odd lení 2 
d tské léka ství 1), 7) – d tské l žkové odd lení 2 
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b) povinná praxe v oboru kmene 
Akreditované pracovišt  Po et m síc  
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 5), 8), 9) – odd lení resuscita ní a intenzivní 
pé e s l žkovou ástí (zajiš ující anesteziologickou pé i minimáln  v oborech: 
chirurgie, gynekologie a porodnictví) na pracovišti s akreditací I. typu 5),  
II. typu 8) nebo III. typu 9) 

12 

 
Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit na více akreditovaných 

pracovištích, pokud je nezajistí v celém rozsahu mate ské pracovišt . Pracovišt  disponují 
náležitým personálním a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. V rámci 
specializa ního vzd lávání v oboru anesteziologie a intenzívní medicína je t eba zajistit pobyt  
u resuscita ního l žka v trvání alespo  12 m síc . 
 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimáln  36 m síc  

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených pro výcvik v rámci základního anesteziologického kmene stvrzených zápisem 
školitele do pr kazu odbornosti pro léka e (specializa ní index) a úsp šným absolvováním 
písemného testu. Vlastní specializovaný výcvik probíhá na pracovištích akreditovaných pro 
specializa ní vzd lávání v oboru anesteziologie a intenzivní medicína. 
 

ást II. 
c) povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 8), 9) – anesteziologicko-resuscita ní 
odd lení s l žkovou ástí  

36 

odd lení resuscita ní a intenzivní pé e s l žkovou ástí  
na pracovišti s akreditací II. typu 8) nebo III. typu 9) pokrývajícím 
celý rozsah nebo ást vzd lávacího programu 

30 

z toho 
odd lení resuscita ní a intenzivní pé e s l žkovou ástí  
na pracovišti s akreditací III. typu 9) pokrývajícím celý rozsah 
vzd lávacího programu 

6 
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ást III. 
d) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Léka ská první pomoc 10) 3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 10) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 10) 1 
kurz Radia ní ochrana 11) 1 
test MCQ (Multiple Choice Question) 12) 1 
další kurzy, v decké a vzd lávací akce domácí i zahrani ní garantované 
p íslušnou odbornou spole ností nebo Institutem postgraduálního vzd lávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo eskou léka skou komorou (dále jen 
„ LK“), aj. 

v rozsahu min. 
20 hod. 

 
e) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 

Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Základy anesteziologie a intenzivní medicíny na konci základního kmene 5 
další kurzy, v decké a vzd lávací akce domácí i zahrani ní garantované 
p íslušnou odbornou spole ností nebo Institutem postgraduálního vzd lávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo eskou léka skou komorou (dále jen 
„ LK“), aj.  

v rozsahu min. 
20 hod. 

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu  
o provedených výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (specializa ní index). 
Potvrzené výkony musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený 
v logbooku je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence  
u takového po tu výkon , 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 prokazatelných na konci výcviku v rámci základního 
anesteziologického kmene 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. rok specializa ního vzd lávání 
Chirurgie – 3 m síce praxe (v etn  1 ústavní pohotovostní služby týdn ) na 
akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 
Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.  
Základy ošet ení popálenin, omrzlin a chemických poran ní. 
Rozdíly v praktické chirurgii dle v kových kategorií. 

Praktické znalosti 

Anamnéza a fyzikální vyšet ení. 
Provoz ambulancí a l žkového odd lení; vedení zdravotnické 
dokumentace. 
Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým 
výkon m. 
Asistence u ambulantních vyšet ovacích i lé ebných postup , asistence 
p i b žných operacích. 
P edopera ní p íprava nemocných. 
Zásady asepse a antisepse, p íprava opera ního pole a mytí se k operaci. 
Náležitosti provedení lokální a celkové anestézie. 
Základní poopera ní pé e a monitorace vitálních funkcí. 
P ítomnost p i vyšet ení a ošet ování poran ní kostí, kloub  a m kkých 
tkání, v etn  imobilizace. 
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. 
Prevence a terapie tromboembolické nemoci. 
P edopera ní a poopera ní rehabilitace. 
Technika podání krevní transfúze a krevních derivát , prevence a lé ení 
potransfúzních komplikací. 
Prevence a základní ošet ení dekubit . 
Základní vyšet ení a diferen ní diagnostika náhlých p íhod b išních  
a hrudních. 
Základní postupy p i diagnostice a lé ení polytraumat. 

Praktické dovednosti 

Vyšet ení hlavy, hrudníku, kon etin a b icha (v etn  per rectum). 
Zavedení nasogastrické sondy, mo ového katetru, odb r biologického 
materiálu. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Injek ní techniky – s.c., i.m., i.v., i.d. 
Obvazová technika, r zné zp soby imobilizace. 
Základní technika ošet ení a šití povrchových ran. 
Pé e o stomie. 

Kompetence po 
absolvování praxe 

Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšet ení pacienta. 
Zavád ní nasogastrické sondy, mo ového katetru, odb r biologického 
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materiálu. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. 
Podávání krevní transfúze a krevních derivát . 
Ošet ování  nekomplikovaných poran ní k že a podkoží (v etn  lokální 
anestézie a šití). 
Asistence p i chirurgických opera ních výkonech. 
Základní ošet ení popálenin, omrzlin, chemického a radia ního 
poran ní. 
P evazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky. 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

Vnit ní léka ství – 3 m síce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod 
p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti Základy problematiky vnit ních nemocí. 
Specifika onemocn ní ve vyšším v ku. 

Praktické znalosti 

Anamnéza a fyzikální vyšet ení. 
Provoz ambulancí a l žkového odd lení; vedení zdravotnické 
dokumentace. 
Nej ast ji se vyskytující vnit ní nemoci, klinické projevy, diagnostika, 
lé ba a prevence. 
Základní vyšet ovací metody. 
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. 
Technika podání krevní transfúze a krevních derivát , prevence a lé ení 
potransfúzních komplikací. 
Nej ast ji používané skupiny lé iv v lé b  vnit ních nemocí. 
Prevence a základní ošet ení dekubit . 

Praktické dovednosti 

Provedení komplexního interního vyšet ení. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Injek ní techniky – s.c., i.m., i.v., i.d. 
Zavedení nasogastrické sondy, mo ového katetru, odb r biologického 
materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest. 

Kompetence po 
absolvování praxe 

Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšet ení pacient . 
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Zavedení nasogastrické sondy, odb r biologického materiálu. 
Podávání krevní transfúze a krevních derivát . 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 m síce praxe na akreditovaném pracovišti  
I. nebo II. nebo III. typu pod p ímým odborným dohledem školitele 
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Teoretické znalosti 

Obsah anesteziologické pé e (p edanestetické vyšet ení, p íprava p ed 
anestézií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestézie; 
základní odborné postupy místního znecitliv ní; zásady pé e o pacienta 
po anestézii, hodnocení míry zotavení, zjišt ní a zvládání b žných 
komplikací; zásady poopera ní analgesie). 
Znalosti základ  patofyziologie, patogeneze, diferen ní diagnostiky  
a první pomoci u stav  ohrožení života i poruchy základních životních 
funkcí. 
Základní typy znecitliv ní, jejich možnosti a rizika. 
Rozší ená pé e o poran né Advanced Trauma Life Support (ATLS). 
Provoz pracoviš  oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení 
zdravotnické dokumentace. 

Praktické dovednosti 

Provád ní základní a rozší ené neodkladné resuscitace. 
Rozpoznání a hodnocení závažnosti stav  náhlé poruchy zdraví  
i selhání základních životních funkcí. 

Poskytnutí léka ské první pomoci u stav  ohrožení života i poruchy 
základních životních funkcí. 
Provedení základních výkon  – zajišt ní periferního žilního katetru; 
zabezpe ení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do 
stabilizované polohy na boku. 

Kompetence po 
absolvování praxe 

Rozpoznání a hodnocení závažnosti stav  náhlé poruchy zdraví  
i selhání základních životních funkcí. 

Poskytnutí léka ské první pomoci u stav  ohrožení života i poruchy 
základních životních funkcí. 
Provedení základních výkon  – zajišt ní periferního žilního vstupu, 
zabezpe ení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení  
do stabilizované polohy na boku. 
Provedení rozší ené neodkladné resuscitace. 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

Gynekologie a porodnictví – 2 m síce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. 
nebo III. typu pod p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 

Základy gynekologie a porodnictví. 
Základní vyšet ovací metody v gynekologii a porodnictví. 
Gynekologická endokrinologie a poruchy cyklu. 
Metody sterilizace a kontracepce. 
Základní gynekologické a porodnické operace, komplikace a poopera ní 
pé e. 
Léka ské vedení porodu. 
Rizikový porod, porodnické komplikace. 

Praktické dovednosti 

Anamnéza a fyzikální vyšet ení. 
Provoz l žkového odd lení; vedení zdravotnické dokumentace. 
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. 
Vyšet ovací metody v gynekologii (vyšet ení v zrcadlech, bimanuální 
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palpa ní vyšet ení, kolposkopie). 
Vyšet ovací metody v porodnictví (zevní a vnit ní vyšet ení t hotné). 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Injek ní techniky – s.c., i.m., i.v., i.d. 
Zavedení mo ového katetru, odb r biologického materiálu. 

Kompetence po 
absolvování praxe  

Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšet ení pacientek. 
Provedení základních zevních vyšet ení pacientky. 
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Odb r biologického materiálu. 
Podávání krevní transfúze a krevních derivát . 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

D tské léka ství – 2 m síce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod 
p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 

Základy d tského léka ství. 
R st a vývoj dít te v jednotlivých v kových obdobích. 
Nej ast jší diagnostické jednotky akutních a chronických d tských 
onemocn ní. 
Nej ast jší infek ní onemocn ní v d tském v ku. 
Základní diagnostické postupy v neonatologii. 
Výživa d tí a dorostu. 
Prevence v pediatrii.

Praktické dovednosti 

Anamnéza a fyzikální vyšet ení. 
Provoz ambulancí a l žkového odd lení; vedení zdravotnické 
dokumentace. 
Nej ast ji se vyskytující d tská onemocn ní, klinické projevy, 
diagnostika, lé ba a prevence. 
Základní vyšet ovací metody. 
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. 
Technika podání krevní transfúze a krevních derivát , prevence a lé ení 
potransfúzních komplikací. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Injek ní techniky – s.c., i.m., i.v., i.d. 
Zavedení nasogastrické sondy, odb r biologického materiálu. 
Lumbální punkce – asistence. 
Prohlubování dovedností p i vyšet ování d tí všech v kových skupin, 
v etn  zhodnocení psychomotorického vývoje. 
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Kompetence po 
absolvování praxe  

Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšet ení pacienta. 
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. 
Podávání krevní transfúze a krevních derivát . 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Zavedení nasogastrické sondy a odb r biologického materiálu. 
Odsávání sekretu z dýchacích cest. 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

 
Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 2. rok specializa ního vzd lávání v rámci 
základního anesteziologického kmene 
Teoretické znalosti 
Z vlastního oboru 

Anesteziologie 

Anesteziologické p ístroje a technika.  
P edopera ní vyšet ení a p íprava, premedikace.  
P edopera ní, peropera ní a poopera ní management anestezie.  
Anestezie k nechirurgickým interven ním a diagnostickým výkon m 
v etn  anestezie mimo opera ní sály.  
Anestezie u výkon  provád ných p i jednodenní hospitalizaci a 
ambulantn , regionální a místní anestezie.  
Komplikace v pr b hu anestezie a v období po anestezii.  
Pé e po anestezii na probouzecím pokoji.  
Problematika poopera ní bolesti, porodní bolesti, analgosedace.

Resuscitace a 
intenzívní medicína 

Znalosti klinického obrazu, diferenciální diagnostiky, stanovení diagnózy, 
lé by a prognózy stav  vyžadujících resuscita ní a intenzívní pé i.  
Indikace, zp soby podpory a náhrady životních funkcí (um lá ventilace 
plic, podpora ob hu a kardiostimulace, mimot lní elimina ní metody), 
problematika nosokomiálních nákaz.  
Psychologie a psychoterapie pacient  v resuscita ní a intenzívní pé i, 
problematika pé e o pacienty s terminálním onemocn ním.
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Praktické dovednosti 

Provedení p edanestetického vyšet ení, zhodnocení rizika, p íprava pacienta 
k opera nímu výkonu.  
Podání celkové a regionální anestezie k plánovaným i akutním diagnostickým a 
lé ebným výkon m v základních oborech (chirurgie, ortopedie, urologie, 
otorinolaryngologie, gynekologie a porodnictví) opera ní i neopera ní povahy. 
Zajišt ní a ošet ení pacienta v poopera ním období v etn  zabezpe ení analgesie; 
v asná rozpoznání, diagnostika a lé ení vzniklých komplikací. 
Zajišt ní pacient  s náhlým selháním základních životních funkcí i pacient  
takovým selháním ohrožených v etn  zabezpe ení nezbytné konsiliární 
spolupráce. 
Zajišt ní dýchacích cest v anestezii i v intenzívní pé i; zvládnutí pé e o dýchací 
cesty.  
Provád ní um lé plicní ventilace. 
Zajišt ní vstupu do cévního e išt .  
Praktické zvládnutí pé e o vnit ní prost edí, zajišt ní enterální a parenterální 
výživy.  
Ovládání monitorovací techniky a hodnocení získaných údaj , využití získaných 
údaj  v pé i o pacienty. 
Kardiopulmocerebrální resucitace a komplexní poresuscita ní pé e. 

 
Seznam, vý et provedených výkon  

Seznam provedených výkon  je orienta ní a uvádí nejmenší po et výkon , který lze 
považovat za p im enou praxi k vydání certifikátu o absolvování základního 
anesteziologického kmene. 
 
Výkony Po et 
Celková anestezie 600 
Regionální anestezie: 

a) epidurální anestezie 50 

b) subarachnoidální anestezie 50 

(pozn. – a) i b) lze kombinovat, celkový po et obou neuroaxiálních blokád by m l být 100; blokád 
jednoho typu minimáln  30) 

 
Po ty invazivních výkon   
Výkony Po et 
Zavedení arteriálního katetru  15 

Katetrizace centrálních žil 25 

Koniopunkce i koniotomie (na modelu i kadaveru) 1 



ČÁSTKA 5    �    VĚSTNÍK MZ ČR 13

Teoretické znalosti 
Z ostatních obor  
Aplikovaná 
anatomie, 
fyziologie  
a farmakologie 

Znalosti vztahující se k praxi v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Klinická 
biochemie 

Principy stanovení a rozmezí normálních hodnot biochemických vyšet ení 
v anesteziologické a intenzivní pé i, interpretace patologických nález .

Vnit ní léka ství 

Základní znalosti zvlášt  ve vztahu ke stav m vyžadujícím v asné 
ošet ení. 
Základní znalosti v diagnostice a lé b  onemocn ní vnit ních orgán  
provázejících opera ní výkony a resuscita ní pé i. 
Orientace v problematice infek ních nemocí.

Chirurgie 
Základní informace o indikacích a pr b hu b žných opera ních výkon . 
Základní diagnostika náhlých p íhod b išních. 
Zásady dodržování antisepse a asepse.

Gynekologie  
a porodnictví 

Fyziologie fetoplacentární jednotky a fetální cirkulace. 
Základní informace o indikacích a provád ní b žných gynekologických  
a porodnických operací. 
Pr b h porodu.

Neurologie 
Rámcová diagnostika stav  poruch v domí. 
Diagnostika smrti mozku.

Radiologie  
a zobrazovací 
metody 

Principy rentgenového vyšet ení, vyšet ení ultrazvukem, po íta ovou 
tomografií, magnetickou rezonancí a scintigrafií.

Rehabilita ní  
a fyzikální 
medicína 

Zásady rehabilita ní pé e u pacient  na resuscita ním pracovišti, zejména 
dechová a pohybová rehabilitace.

Etika V souvislosti s oborem anesteziologie a intenzivní medicína.

 
Praktické dovednosti 

Hodnocení EKG (elektrokardiografie). 
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Kompetence léka e vykonávat níže uvedené innosti samostatn  pod konzulta ním 
vedením po ukon ení základního anesteziologického kmene

Provedení p edanestetického vyšet ení, zhodnocení rizika, p íprava pacienta k opera nímu 
výkonu. 
Podání celkové a regionální anestezie k plánovaným i akutním diagnostickým a lé ebným 
výkon m v základních oborech (chirurgie, ortopedie, urologie, otorinolaryngologie, gynekologie 
a porodnictví) opera ní i neopera ní povahy. 
Zajišt ní a ošet ení pacienta v poopera ním období v etn  zabezpe ení analgesie; v asná 
rozpoznání, diagnostika a lé ení vzniklých komplikací. 
Zajišt ní pacient  s náhlým selháním základních životních funkcí i pacient  takovým selháním 
ohrožených v etn  zabezpe ení nezbytné konsiliární spolupráce. 
Zajišt ní dýchacích cest v anestezii i v intenzívní pé i; zvládnutí pé e o dýchací cesty. 
Provád ní um lé plicní ventilace. 
Zajišt ní vstupu do cévního e išt . 
Praktické zvládnutí pé e o vnit ní prost edí, zajišt ní enterální a parenterální výživy. 
Ovládání monitorovací techniky a hodnocení získaných údaj , využití získaných údaj  v pé i       
o pacienty. 
Kardiopulmocerebrální resucitace a komplexní poresuscita ní pé e. 

 

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

Teoretické znalosti 
Z vlastního oboru 

Anesteziologie 

Anesteziologické p ístroje a technika. 
P edopera ní vyšet ení a p íprava, premedikace. 
P edopera ní, peropera ní a poopera ní management anestezie. 
Anestezie u pacient  s p idruženými chorobami.  
Anestezie pro specializované chirurgické obory (d tská chirurgie v etn  
novorozenc , neurochirurgie, spondylochirurgie, stomatochirurgie, 
otorinolaryngologie, o ní chirurgie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, 
hrudní chirurgie, gynekologie a porodnictví, ortopedie, traumatologie). 
Anestezie k nechirurgickým interven ním a diagnostickým výkon m 
v etn  anestezie mimo opera ní sály. 
Anestezie u výkon  provád ných p i jednodenní hospitalizaci  
a ambulantn , regionální a místní anestezie. 
Komplikace v pr b hu anestezie a v období po anestezii. 
Pé e po anestezii na probouzecím pokoji. 
Poopera ní analgesie.

Resuscitace  
a intenzívní 
medicína 

Podrobné znalosti klinického obrazu, diferenciální diagnostiky, stanovení 
diagnózy, lé by a prognózy stav  vyžadujících resuscita ní a intenzívní 
pé i; indikace. 
Zp soby podpory a náhrady životních funkcí (um lá ventilace plic, 



ČÁSTKA 5    �    VĚSTNÍK MZ ČR 15

podpora ob hu – kardiostimulace, intraaortální balónková kontrapulsace, 
p ístrojová podpora ob hu). 
Mimot lní elimina ní metody. 
Problematika nosokomiálních nákaz. 
Imunologie kritických stav . 
Psychologie a psychoterapie pacient  v resuscita ní a intenzívní pé i, 
postavení a úloha léka e anesteziologa v transplantologické problematice 
a p i stanovení diagnózy smrti mozku, pé e o dárce orgán .

 Problematika tišení bolesti: porodní bolesti a chronické bolesti. 
Analgosedace. 
Organizace anesteziologické služby, resuscita ní a intenzívní pé e 
v b žném provozu i za mimo ádných podmínek v etn  problematiky 
likvidace následk  teroristického útoku a použití zbraní hromadného 
ni ení z hlediska oboru anesteziologie a intenzivní medicíny, p i 
hromadném výskytu ran ných a zasažených, traumatologický plán. 

 
Praktické dovednosti  

Provád ní p edopera ního vyšet ení, zhodnocení rizika, p íprava pacienta 
k opera nímu výkonu.  
Podávání celkové a regionální anestezie k plánovaným i akutním diagnostickým  
a lé ebným výkon m opera ní i neopera ní povahy u pacient  bez rozdílu v ku 
v etn  pacient  s komplikujícími onemocn ními a u stav  patologického 
t hotenství a porodu.  
Zajišt ní a ošet ování pacienta v poopera ním období v etn  zabezpe ování 
analgesie; v asná rozpoznání, diagnostika a lé ení vzniklých komplikací. 
Stanovování lé ebného plánu a praktické zajiš ování lé by pacient  s náhlým 
selháním základních životních funkcí i pacient m takovým selháním ohrožených 
v etn  zabezpe ování nezbytné konsiliární spolupráce. 
Zvládání komplexní problematiky pé e o dýchací cesty.  
Zvládání komplexní problematiky um lé plicní ventilace. 
Všestranné zvládání zajišt ní vstup  do cévního e išt .  
Zvládání život ohrožujícího krvácení z pohledu vlastní odbornosti. 
Komplexní pé e o vnit ní prost edí v etn  užití mimot lních elimina ních metod, 
podrobná znalost indikací a zp sob  provád ní enterální a parenterální výživy.  
Ovládání monitorovací techniky a hodnocení získaných údaj , využití získaných 
údaj  v pé i o pacienty. 
Zvládání specializovaných postup  používaných v pr b hu operace i intenzívní 
pé e ( ízená hypotenze, hypotermie, postupy šet ící krev).  
Kardiopulmocerebrální resucitace a komplexní poresuscita ní pé e. 
Diagnostika smrti mozku a zajišt ní pé e o dárce orgán . 
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Seznam, vý et provedených výkon  

Seznam výkon  provedených pod odborným dohledem školitele i samostatn  je 
orienta ní a uvádí nejmenší po et výkon , který lze považovat za p im enou praxi k jejich 
samostatnému provád ní po získání specializované zp sobilosti. Zahrnuje i výkony pot ebné 
k získání certifikátu o absolvování základního kmene.  
 
Výkony Po et 
Celková anestezie 2000 
Regionální anestezie: 

a) epidurální anestezie 200 
b) subarachnoidální anestezie  200 

(pozn.- a) i b) lze kombinovat, celkový po et neuroaxiálních blokád by m l být 500; výkon  
jednoho typu minimáln  100) 

c) periferní bloky v etn  katetrových technik 50 
 
 
Z toho ve specializovaných chirurgických oborech 
Výkony Po et 
D tská chirurgie: 

a) < 5 let 75 
b) < 1 rok 10 

Gynekologie a porodnictví: 
a) císa ský ez 50 
b) porodní analgezie 10 

Hrudní chirurgie 50 
Neurochirurgie (intrakraniální výkony) 25 
Cévní chirurgie (b išní a hrudní výkony) 10 
Urologie (endoskopické výkony) 75 
Chirurgie hlavy a krku (otorinolaryngologie, oftalmologie, stomatochirurgie) 25 
Ortopedické endoprotetické výkony 50 
Laparoskopické výkony (chirurgie, gynekologie a porodnictví) 75 

 
Po ty invazivních výkon   
Výkony Po et 
Zavedení arteriálního katetru  75 
Katetrizace centrálních žil 75 
Zavedení plícnicového katetru i provedení jiné techniky m ení minutového objemu 
srde ního; interpretace m ení 20 

Bronchoskopie 10 
Hrudní drenáž 10 
Koniopunkce i koniotomie (na modelu i kadaveru) 5 
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Teoretické znalosti 
Z ostatních obor  
Aplikovaná 
anatomie, 
fyziologie  
a farmakologie 

Znalosti vztahující se k praxi v oboru anesteziologie a intenzivní medicína.

Klinická 
biochemie 

Principy stanovení a rozmezí normálních hodnot biochemických vyšet ení 
v anesteziologické a resuscita ní pé i, interpretace patologických nález .

Vnit ní léka ství 

Znalosti umož ující cílené vyžádání konziliárního vyšet ení nebo volbu 
správných lé ivých p ípravk  a postup  zvlášt  ve vztahu ke stav m 
vyžadujícím neodkladné ošet ení, znalosti v diagnostice a lé b  
onemocn ní vnit ních orgán  provázejících opera ní výkony a resuscita ní 
pé i. 
Orientace v problematice infek ních nemocí. 
Orientace v hemokoagula ní a transfúzní problematice.

Chirurgie 
Znalosti indikací a pr b hu b žných opera ních výkon . 
Základní diagnostika náhlých p íhod b išních. 
Zásady dodržování antisepse a asepse.

Gynekologie  
a porodnictví 

Fyziologie fetoplacentární jednotky a fetální cirkulace. 
Základní informace o indikacích a provád ní b žných gynekologických a 
porodnických operací. 
Pr b h porodu.

Neurologie 

Rámcová diagnostika stav  poruch v domí.
Diagnostika smrti mozku. 
Základní orientace v EEG (elektroencefalografie) a EMG 
(elektromyografie) diagnostice.

Radiologie  
a zobrazovací 
metody 

Principy a indikace rentgenového vyšet ení. 
Vyšet ení ultrazvukem, po íta ovou tomografií, magnetickou rezonancí a 
scintigrafií.

Rehabilita ní  
a fyzikální 
medicína 

Zásady rehabilita ní pé e u pacient  na resuscita ním pracovišti, zejména 
dechová a pohybová rehabilitace.

Etika V souvislosti s oborem anesteziologie a intenzivní medicína.

Audity a kontrola kvality poskytované pé e. 
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Praktické dovednosti 

Popis a hodnocení EKG (elektrokardiografie). 
Základní interpretace nálezu p i vyšet ení mozkomíšního moku. 
Základní interpretace CT vyšet ení hlavy (nitrolební hypertenze, edém mozku, 
krvácení, nádor), rentgenových snímk  hrudníku, rozpoznání p ítomnosti plynu  
a volné tekutiny na snímku b icha. 

 

4 Všeobecné požadavky 

Znalosti základních právních p edpis  platných ve zdravotnictví, systému zdravotní 
pé e, posudkové problematiky v souvislosti s oborem anesteziologie a intenzivní medicíny. 
Schopnost týmové práce, hodnocení vlastních schopností a ochota p evzít zodpov dnost. 
 

5 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

Specializa ní vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném 
pracovišti. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 
školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti školence specializa ního vzd lávání a svá hodnocení zapisuje  
do pr kazu odbornosti nejmén  jednou za 3 m síce. V záv ru 
specializa ního vzd lávání školitel zapíše celkové hodnocení školence          
a doporu í p istoupení k atestaci. 

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního anesteziologického kmene 
vzd lávacího programu 

absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene 
potvrzené všemi školiteli s p íslušnou specializovanou zp sobilostí            
na akreditovaném pracovišti (viz tab. ást I.), v rozsahu stanoveném 
vzd lávacím programem, v délce minimáln  24 m síc , 
p edložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku, 
úsp šné absolvování písemného testu typu MCQ (Multiple Choice 
Question) po ukon ení základního anesteziologického kmene. 

c) P edpoklad p ístupu k atesta ní zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí a školicích akcí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
absolvování vzd lávacích aktivit s povinnou ú astí v p edepsaném rozsahu, 
úsp šné absolvování písemného testu typu MCQ (Multiple Choice 
Question); lze nahradit p edložením dokladu o úsp šném absolvování 
minimáln  ásti I. (dvou test  Basic Science a Clinical Science) Evropského 
diplomu v anesteziologii a intenzívní medicín , 
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potvrzení o absolvování povinných kurz , v deckých a vzd lávacích akcí 
(viz tab. ást III.). 

d) Vlastní atesta ní zkouška 
praktická ást – rozbor kazuistiky i jiné ešení praktického problému, 
teoretická ást – 3 odborné otázky. 

 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent 
specializa ního vzd lávání získal zp sobilost 

Léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru anesteziologie a intenzivní medicína je 
schopen: 

poskytovat samostatn  anesteziologickou a periopera ní pé i pacient m bez 
rozdílu v ku k plánovaným i akutním diagnostickým a lé ebným výkon m 
opera ní i neopera ní povahy, 
poskytovat samostatn  resuscita ní a intenzívní pé i pacient m bez rozdílu v ku 
se selháním základních životních funkcí nebo ohroženým selháním t chto funkcí 
na oborových, mezioborových i mimooborových pracovištích intenzívní pé e,  
podílet se využitím anesteziologických postup  na lé b  akutní a chronické 
bolesti, 
pracovat samostatn  v oblasti p ednemocni ní neodkladné pé e a medicíny 
katastrof, 
podílet se jako školitel na vzd lávání a výchov  pracovník  oboru a sám se dále 
trvale vzd lávat. 

 

7 Charakteristika akreditovaných pracoviš  

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 zákona 
. 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. K tomu 

slouží ádné a plné zapojení školence do práce v etn  nep etržitého provozu a dále umožn ní 
studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím ást p ípravy, která není 
dostupná na vlastním pracovišti. Vzhledem k rozdílnému rozsahu poskytované odborné pé e 
a výuky se rozlišují následující typy pracoviš . Minimální kritéria akreditovaného pracovišt  
jsou dána spln ním odborných, provozních, technických a personálních p edpoklad . 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán atesta ní p ípravy školence. 
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7.1 Akreditovaná pracovišt  (AP) 

7.1.1 Akreditované pracovišt  I. typu 

Personální 
požadavky 

Vedoucí léka /školitel má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu 
povolání léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru anesteziologie  
a intenzivní medicína a min. 5 let praxe od získání specializované zp sobilosti  
a s min. úvazkem 1,0. 
Pom r školitel/školenec – 1:2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit  
v posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení).

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Zajiš ování anesteziologické pé e minimáln  ve dvou oborech (obory jsou 
sou ástí zdravotnického za ízení, zajišt ní pé e v uvedených oborech nelze 
zajistit smluvn ): 

- chirurgie a gynekologie a porodnictví. 
Resuscita ní úsek anesteziologie a intenzivní medicíny (odd lení i Klinika 
anesteziologie a resuscitace, dále jen „ARO (KAR)“ s l žky 
multidisciplinárního charakteru (p ípadn  multidisciplinární jednotka intenzivní 
pé e pod vedením léka e anesteziologa). 
Akutní p íjem na resuscita ní l žka min. 100 pacient /rok.

Požadované 
výkony Min. 2 500 anestezií za rok.
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7.1.2 Akreditované pracovišt  II. typu 

Personální 
požadavky 

Vedoucí léka /školitel má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu 
povolání léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru anesteziologie  
a intenzivní medicína a min. 5 let praxe od získání specializované zp sobilosti  
a s min. úvazkem 1,0. 
Pom r školitel/školenec – 1:2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit v 
posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení).

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Zajiš ování anesteziologické pé e minimáln  v oborech (jeden z uvedených 
obor  m že být zajišt n smluvn , ostatní obory jsou sou ástí zdravotnického 
za ízení):  

- chirurgie, 
- gynekologie a porodnictví, 
- ortopedie, 
- otorinolaryngologie, 
- urologie. 

Resuscita ní úsek ARO (KAR) s l žky multidisciplinárního charakteru 
(p ípadn  multidisciplinární jednotka intenzivní pé e pod vedením léka e 
anesteziologa). 
Akutní p íjem na resuscita ní l žka min. 100 pacient /rok.

Požadované 
výkony Min. 5 000 anestezií za rok.
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7.1.3 Akreditované pracovišt  III. typu 

Personální 
požadavky 

Vedoucí léka /školitel má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu 
povolání léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru anesteziologie  
a intenzivní medicína a min. 5 let praxe od získání specializované zp sobilosti  
a s min. úvazkem 1,0. 
Pom r školitel/školenec – 1:2. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit v posledních 
5 letech.

Materiální  
a technické 

vybavení 

Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení).

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Anesteziologická pé e je zajiš ována ve všech oborech v plném rozsahu 
vzd lávacího programu, a to: d tská chirurgie v etn  novorozenc , 
neurochirurgie, orální a maxilofaciální chirurgie, otorinolaryngologie, o ní 
chirurgie, kardiochirurgie, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, gynekologie  
a porodnictví, ortopedie, traumatologie, a dále anestezie k nechirurgickým 
interven ním a diagnostickým výkon m v etn  anestezie mimo opera ní sály 
(n které z uvedených obor  mohou být zajišt ny smluvn ). 
Resuscita ní úsek ARO (KAR) s l žky multidisciplinárního charakteru. 
Akutní p íjem na resuscita ní l žka nejmén  300 pacient /rok.

Požadované 
výkony Min. 10 000 anestezií za rok.

V decko-
výzkumná 

innost  

AP III. typu rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci vystupují na v deckých 
akcích a publikují odborná sd lení v domácích i zahrani ních asopisech  
a podílejí se na ešení výzkumných úkol . Školenec by se m l seznámit b hem 
své p ípravy se zásadami v decké práce, m l by mít možnost seznámit se  
s výzkumnou inností pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet.
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7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

1) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 
v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 

2) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem chirurgie, a to v ásti 
„akreditované pracovišt  I. typu“. 

3) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem vnit ní léka ství, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

4) Pracovišt  musí mít minimální personální vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních 
výkon  s bodovými hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to 
pro kapitolu „7.1.3. OD intenzivní pé e vyššího stupn  00055, 00065 a 00075“ a pro kapitolu 
„7.1.4. OD intenzivní pé e nižšího stupn  00057, 00058, 00068 a 00078“. Pracovišt  musí mít 
minimální technické vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních výkon  s bodovými 
hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.2.1.2. 
OD intenzivní pé e vyšší stupe  o pacienta s TISS 20-29 body 00055, kapitolu „7.2.1.3. OD 
intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta s TISS 15-19 body 00057“ a pro kapitolu „7.2.1.4. OD 
intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta s TISS 9-14 body 00058“. 

5) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem anesteziologie  
a intenzivní medicína, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. Pracovišt  musí mít 
minimální personální vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních výkon  s bodovými 
hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.1.1. 
OD resuscita ní pé e krom  neonatální 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062“ a kapitolu 
„7.1.4. OD intenzivní pé e nižšího stupn  00057, 00058, 00068 a 00078“. Pracovišt  musí mít 
minimální technické vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních výkon  s bodovými 
hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.2.1.1. 
OD resuscita ní pé e o pacienta s TISS 30 a více body 00051, 00052, 00053“, kapitolu 
„7.2.1.3. OD intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta s TISS 15-19 body 00057“,  kapitolu 
„7.2.1.4. OD intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta s TISS 9-14 body 00058“, kapitolu 
„7.2.2.1. OD resuscita ní pé e o kojence, d ti a dorost 00061“, kapitolu „7.2.2.4. OD 
intenzivní pé e o kojence, d ti a dorost nižší stupe  00068“ a kapitolu „7.2.3.4. OD porodnické 
intenzivní pé e 00080“ a kapitolu „7.2.3.5. OD porodnické intermediární pé e 00082“. 

6) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem gynekologie  
a porodnictví, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

7) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem d tské léka ství, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

8) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem anesteziologie  
a intenzivní medicína, a to v ásti „akreditované pracovišt  II. typu“. Pracovišt  musí mít 
minimální personální vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních výkon  s bodovými 
hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.1.1. 
OD resuscita ní pé e krom  neonatální 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062“, kapitolu „7.1.2. 
OD neonatální resuscita ní pé e 00071 a 00072, kapitolu „7.1.3. OD intenzivní pé e vyššího 
stupn  00055, 00065 a 00075 a kapitolu „7.1.4. OD intenzivní pé e nižšího stupn  00057, 
00058, 00068 a 00078“. Pracovišt  musí mít minimální technické vybavení stanovené podle 
„Seznamu zdravotních výkon  s bodovými hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví  
. 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.2.1.1. OD resuscita ní pé e o pacienta s TISS 30 a více 

body 00051, 00052, 00053“, kapitolu „7.2.1.2. OD intenzivní pé e vyšší stupe  o pacienta  
s TISS 20-29 body 00055“, kapitolu „7.2.1.3. OD intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta s 
TISS 15-19 body 00057“ , kapitolu „7.2.1.4. OD intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta s TISS 
9-14 body 00058“, kapitolu „7.2.2.1. OD resuscita ní pé e o kojence, d ti a dorost 00061“, 
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kapitolu „7.2.2.3. OD intenzivní pé e o kojence, d ti a dorost vyšší stupe  00065“, kapitolu 
„7.2.2.4. OD intenzivní pé e o kojence, d ti a dorost nižší stupe  00068“, kapitolu „7.2.3.4. 
OD porodnické intenzivní pé e 00080“ a kapitolu „7.2.3.5. OD porodnické intermediární pé e 
00082“. 

9) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem anesteziologie  
a intenzivní medicína, a to v ásti „akreditované pracovišt  III. typu“. Pracovišt  musí mít 
minimální personální vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních výkon  s bodovými 
hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.1.1. 
OD resuscita ní pé e krom  neonatální 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062“, kapitolu „7.1.2. 
OD neonatální resuscita ní pé e 00071 a 00072, kapitolu „7.1.3. OD intenzivní pé e vyššího 
stupn  00055, 00065 a 00075 a kapitolu „7.1.4. OD intenzivní pé e nižšího stupn  00057, 
00058, 00068 a 00078“. Pracovišt  musí mít minimální technické vybavení stanovené podle 
„Seznamu zdravotních výkon  s bodovými hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví  
. 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.2.1.1. OD resuscita ní pé e o pacienta s TISS 30 a více 

body 00051, 00052, 00053“, kapitolu „7.2.1.2. OD intenzivní pé e vyšší stupe  o pacienta  
s TISS 20-29 body 00055“, kapitolu „7.2.1.3. OD intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta  
s TISS 15-19 body 00057“, kapitolu „7.2.1.4. OD intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta  
s TISS 9-14 body 00058“, kapitolu „7.2.2.1. OD resuscita ní pé e o kojence, d ti a dorost 
00061“, kapitolu „7.2.2.3. OD intenzivní pé e o kojence, d ti a dorost vyšší stupe  00065“, 
kapitolu „7.2.2.4. OD intenzivní pé e o kojence, d ti a dorost nižší stupe  00068“, kapitolu 
„7.2.3.4. OD porodnické intenzivní pé e 00080“ a kapitolu „7.2.3.5. OD porodnické 
intermediární pé e 00082“. 

10) ...v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
11) ...absolvování se týká léka , kte í p i výkonu povolání pacient m pouze indikují léka ské 

ozá ení, tzn. nejsou radia ními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou zp sobilost podle zákona . 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

12) ...v uvedeném vzd lávacím programu. 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 20 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 

Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-  

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech ve 
zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu,  pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)  
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti prevence. 2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé. 1 
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 
Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.



ČÁSTKA 5    �    VĚSTNÍK MZ ČR 29

8.1.4 Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t Minimální 
po et hodin 

a) Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Veli iny a jednotky používané pro pot eby radia ní 
ochrany. 

1 

b) Systém radia ní ochrany, aplikace základních princip  radia ní ochrany do 
soudobé koncepce a legislativy EU a R. 1 

c) Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický 
charakter léka ského ozá ení, velikosti dávek pacient m pro typické 
radiologické postupy. 

1 

d) Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  
ionizujícího zá ení – význam indika ních kriterií (V stník MZ R . 11/03). 1 

e) Zásady pro uplat ování požadavk  radia ní ochrany pacient  p i provád ní  
a ízení zdravotnických výkon  s použitím zdroj  ionizujícího zá ení – 
optimalizace radia ní ochrany p i léka ském ozá ení (diagnostické referen ní 
úrovn , princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“). 

1 

f) Praktické metody ochrany radia ních a ostatních pracovník , ostatních 
pacient  a obyvatel p i využívání zdroj  ionizujícího zá ení ve 
zdravotnickém za ízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpe ování jakosti). 

1 

g) Odpov dnost za zajišt ní požadavk  radia ní ochrany p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení v léka ství: úloha indikujícího léka e, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s p ímou odpov dností. 

1 

h) Pracovn -léka ská pé e o radia ní pracovníky. Léka ská pomoc lidem 
ozá eným v d sledku radia ní nehody. 1 

Celkem 8 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, p ípadn  se specializací v radia ní ochran  (Státní ústav radia ní 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní ú ad pro jadernou bezpe nost (dále jen „SÚJB“)) pro 
p edm ty v bodech a), b), c), e), f) a g).  
Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru radiologie  
a zobrazovací metody, neuroradiologie a d tská radiologie pro p edm t v bod  d). 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru pracovní 
léka ství, radiologie a zobrazovací metody, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí v radia ní 
ochran  (SÚRO, SÚJB) pro p edm t v bod  h).

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí výukových materiál .
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
ZN.: 18055/2010/VZV

REF.: Bc. Radka Stříbná, tel. 22497 linka 2505

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 pozděj-
ších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifi kovaných kurzů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví 
vzdělávací program specializačního vzdělávání lékařů, jehož plné znění nahrazuje původní znění vyda-
né ve Věstníku MZ ČR v roce 2005.

Neurologie (Věstník 2005, částka 4, Duben 2005)
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru neurologie je získání pot ebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a terapie 
umož ujících samostatnou innost s vyšší specializací v ambulantní a l žkové pé i. 
 

2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru neurologie je získání 
odborné zp sobilosti k výkonu povolání léka e ukon ením nejmén  šestiletého prezen ního 
studia na léka ské fakult , které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném 
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Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou 
celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle 
ustanovení § 83 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis .  

Specializa ní vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove   
a kvalita nesmí být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy.  

Po adí stáží v základním interním kmeni m že být v libovolném po adí. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru neurologie je za azení    
do oboru, absolvování základního interního kmene (24 m síc ), specializovaného výcviku  
(36 m síc ) a úsp šné složení atesta ní zkoušky. Celková doba specializa ního vzd lávání  
je minimáln  5 let, z toho 
 

2.1 Základní interní kmen – v délce minimáln  24 m síc   

ást I. 
a) všeobecná povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
chirurgie 1), 2) – l žkové odd lení všeobecné chirurgie (s minimálním po tem  
35 l žek) 3 

vnit ní léka ství 1), 3) – standardní interní l žkové odd lení s neselektovaným 
p íjmem nemocných 3 

z toho jednotka intenzivní pé e 4) 1 
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 5) – l žkové odd lení resuscita ní a 
intenzivní pé e 2 

gynekologie a porodnictví 1), 6) – gynekologicko-porodnické l žkové odd lení 2 
d tské léka ství 1), 7) – d tské l žkové odd lení 2 

 
b) povinná praxe v oboru kmene 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
vnit ní léka ství 1), 3), 8) – standardní interní l žkové odd lení s neselektovaným 
p íjmem nemocných s akreditací I. nebo II. typu 6 

neurologie 1), 9) 6 
 

Výcvik probíhá na standardních interních pracovištích, resp. klinikách s nep etržitým 
a neselektovaným p íjmem nemocných a dostate n  velkým spádovým územím, která získala 
akreditaci pro postgraduální výchovu. Pracovišt  disponují náležitým personálním 
a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Všeobecná povinná praxe i povinná praxe 
v oboru kmene probíhá na p íslušných pracovištích téže nebo i jiné nemocnice, která získala 
akreditaci. Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit na více akreditovaných 
pracovištích, pokud je nezajistí v celém rozsahu mate ské pracovišt . 
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2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimáln  36 m síc   

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených pro výcvik v rámci základního interního kmene (v etn   úsp šného absolvování 
povinného interního kurzu a písemného testu). Probíhá na pracovištích akreditovaných  
pro specializa ní vzd lávání v oboru neurologie a dalších oborech. 
 

ást II. 
c) povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
neurologie 1), 9), 10) – neurologické l žkové odd lení nebo ambulantní za ízení  
s akreditací I. typu nebo II. typu  33 

neurologické l žkové odd lení s akreditací II. typu  12 
z toho 

z toho specializa ní stáž p ed atestací na výukovém 
pracovišti s akreditací II. typu 25 dní 

 
d) povinná dopl ková praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
psychiatrie 1), 11) 3 

 
e) doporu ená dopl ková praxe 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
rehabilita ní a fyzikální medicína 1), 12) 1 

 
ást III. 

f) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 
Kurzy, stáže, seminá e Po et dní 
kurz Léka ská první pomoc 13) 3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 13) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 13) 1 
kurz Radia ní ochrana 14) 1 
kurz Základy vnit ního léka ství 15) 5 
kurz Základy neurologie 15) 10 

 
g) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 

Kurzy, seminá e Délka trvání 
další kurzy, v decké a vzd lávací akce garantované p íslušnou odbornou 
spole ností nebo Institutem postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví (dále 
jen „IPVZ“) nebo eskou léka skou komorou (dále jen „ LK“) aj.  

v rozsahu min. 
20 hod. 
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (specializa ní index). Potvrzené výkony 
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku  
je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu 
výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
 

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. rok specializa ního vzd lávání  
Chirurgie – 3 m síce praxe (v etn  1 ústavní pohotovostní služby týdn )  
na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod p ímým odborným dohledem 
školitele 

Teoretické znalosti 
Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.  
Základy ošet ení popálenin, omrzlin a chemických poran ní. 
Rozdíly v praktické chirurgii dle v kových kategorií. 

Praktické znalosti 

Anamnéza a fyzikální vyšet ení. 
Provoz ambulancí a l žkového odd lení; vedení zdravotnické 
dokumentace. 
Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým 
výkon m. 
Asistence u ambulantních vyšet ovacích i lé ebných postup , asistence 
p i b žných operacích. 
P edopera ní p íprava nemocných. 
Zásady asepse a antisepse, p íprava opera ního pole a mytí se k operaci. 
Náležitosti provedení lokální a celkové anestézie. 
Základní poopera ní pé e a monitorace vitálních funkcí. 
P ítomnost p i vyšet ení a ošet ování poran ní kostí, kloub  a m kkých 
tkání, v etn  imobilizace. 
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. 
Prevence a terapie tromboembolické nemoci. 
P edopera ní a poopera ní rehabilitace. 
Technika podání krevní transfúze a krevních derivát , prevence a lé ení 
potransfúzních komplikací. 
Prevence a základní ošet ení dekubit . 
Základní vyšet ení a diferen ní diagnostika náhlých p íhod b išních  
a hrudních. 
Základní postupy p i diagnostice a lé ení polytraumat. 

Praktické dovednosti Vyšet ení hlavy, hrudníku, kon etin a b icha (v etn  per rectum). 
Zavedení nasogastrické sondy, mo ového katetru, odb r biologického 
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materiálu. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Injek ní techniky – s.c., i.m., i.v., i.d. 
Obvazová technika, r zné zp soby imobilizace. 
Základní technika ošet ení a šití povrchových ran. 
Pé e o stomie. 

Kompetence  
po absolvování praxe 

Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšet ení pacienta. 
Zavád ní nasogastrické sondy, mo ového katetru, odb r biologického 
materiálu. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. 
Podávání krevní transfúze a krevních derivát . 
Ošet ování nekomplikovaných poran ní k že a podkoží (v etn  lokální 
anestézie a šití). 
Asistence p i chirurgických opera ních výkonech. 
Základní ošet ení popálenin, omrzlin, chemického a radia ního 
poran ní. 
P evazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky. 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

Vnit ní léka ství – 3 m síce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod 
p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 
Základy problematiky vnit ních nemocí. 
Specifika onemocn ní ve vyšším v ku. 

Praktické znalosti 

Anamnéza a fyzikální vyšet ení. 
Provoz ambulancí a l žkového odd lení; vedení zdravotnické 
dokumentace. 
Nej ast ji se vyskytující vnit ní nemoci, klinické projevy, diagnostika, 
lé ba a prevence. 
Základní vyšet ovací metody. 
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. 
Technika podání krevní transfúze a krevních derivát , prevence a lé ení 
potransfúzních komplikací. 
Nej ast ji používané skupiny lé iv v lé b  vnit ních nemocí. 
Prevence a základní ošet ení dekubit . 

Praktické dovednosti 

Provedení komplexního interního vyšet ení. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Injek ní techniky – s.c., i.m., i.v., i.d. 
Zavedení nasogastrické sondy, mo ového katetru, odb r biologického 
materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest. 
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Kompetence  
po absolvování praxe 

Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšet ení pacient . 
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Zavedení nasogastrické sondy, odb r biologického materiálu. 
Podávání krevní transfúze a krevních derivát . 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 m síce praxe na akreditovaném pracovišti  
I. nebo II. nebo III. typu pod p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 

Obsah anesteziologické pé e (p edanestetické vyšet ení, p íprava p ed 
anestézií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestézie; 
základní odborné postupy místního znecitliv ní; zásady pé e o pacienta 
po anestézii, hodnocení míry zotavení, zjišt ní a zvládání b žných 
komplikací; zásady poopera ní analgesie). 
Znalosti základ  patofyziologie, patogeneze, diferen ní diagnostiky  
a první pomoci u stav  ohrožení života i poruchy základních životních 
funkcí. 
Základní typy znecitliv ní, jejich možnosti a rizika. 
Rozší ená pé e o poran né Advanced Trauma Life Support (ATLS). 
Provoz pracoviš  oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení 
zdravotnické dokumentace. 

Praktické dovednosti 

Provád ní základní a rozší ené neodkladné resuscitace. 
Rozpoznání a hodnocení závažnosti stav  náhlé poruchy zdraví  
i selhání základních životních funkcí. 

Poskytnutí léka ské první pomoci u stav  ohrožení života i poruchy 
základních životních funkcí. 
Provedení základních výkon  – zajišt ní periferního žilního katetru; 
zabezpe ení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do 
stabilizované polohy na boku. 

Kompetence  
po absolvování praxe 

Rozpoznání a hodnocení závažnosti stav  náhlé poruchy zdraví  
i selhání základních životních funkcí. 

Poskytnutí léka ské první pomoci u stav  ohrožení života i poruchy 
základních životních funkcí. 
Provedení základních výkon  – zajišt ní periferního žilního vstupu, 
zabezpe ení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení  
do stabilizované polohy na boku. 
Provedení rozší ené neodkladné resuscitace. 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

Gynekologie a porodnictví – 2 m síce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. 
nebo III. typu pod p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 
Základy gynekologie a porodnictví. 
Základní vyšet ovací metody v gynekologii a porodnictví. 
Gynekologická endokrinologie a poruchy cyklu. 
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Metody sterilizace a kontracepce. 
Základní gynekologické a porodnické operace, komplikace a poopera ní 
pé e. 
Léka ské vedení porodu. 
Rizikový porod, porodnické komplikace. 

Praktické dovednosti 

Anamnéza a fyzikální vyšet ení. 
Provoz l žkového odd lení; vedení zdravotnické dokumentace. 
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. 
Vyšet ovací metody v gynekologii (vyšet ení v zrcadlech, bimanuální 
palpa ní vyšet ení, kolposkopie). 
Vyšet ovací metody v porodnictví (zevní a vnit ní vyšet ení t hotné). 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Injek ní techniky – s.c., i.m., i.v., i.d. 
Zavedení mo ového katetru, odb r biologického materiálu. 

Kompetence  
po absolvování praxe  

Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšet ení pacientek. 
Provedení základních zevních vyšet ení pacientky. 
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Odb r biologického materiálu. 
Podávání krevní transfúze a krevních derivát . 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

D tské léka ství – 2 m síce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod 
p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 

Základy d tského léka ství. 
R st a vývoj dít te v jednotlivých v kových obdobích. 
Nej ast jší diagnostické jednotky akutních a chronických d tských 
onemocn ní. 
Nej ast jší infek ní onemocn ní v d tském v ku. 
Základní diagnostické postupy v neonatologii. 
Výživa d tí a dorostu. 
Prevence v pediatrii.

Praktické dovednosti 

Anamnéza a fyzikální vyšet ení. 
Provoz ambulancí a l žkového odd lení; vedení zdravotnické 
dokumentace. 
Nej ast ji se vyskytující d tská onemocn ní, klinické projevy, 
diagnostika, lé ba a prevence. 
Základní vyšet ovací metody. 
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod. 
Technika podání krevní transfúze a krevních derivát , prevence a lé ení 
potransfúzních komplikací. 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
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podávání infúzních roztok . 
Injek ní techniky – s.c., i.m., i.v., i.d. 
Zavedení nasogastrické sondy, odb r biologického materiálu. 
Lumbální punkce – asistence. 
Prohlubování dovedností p i vyšet ování d tí všech v kových skupin, 
v etn  zhodnocení psychomotorického vývoje. 

Kompetence  
po absolvování praxe  

Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšet ení pacienta. 
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d. 
Podávání krevní transfúze a krevních derivát . 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, v etn  
podávání infúzních roztok . 
Zavedení nasogastrické sondy a odb r biologického materiálu. 
Odsávání sekretu z dýchacích cest. 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

 
Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 2. rok specializa ního vzd lávání v rámci 
základního interního kmene 
Vnit ní léka ství – 6 m síc  praxe na standardním l žkovém interním odd lení 
s neselektovaným p íjmem s akreditací I. nebo II. typu pod odborným dohledem 
školitele 

Teoretické znalosti 

Pr b žné rozši ování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice, 
lé b  a prevenci vnit ních nemocí se zd razn ním:  

- na diferenciální diagnostiku a lé bu onemocn ní infek ní 
etiologie v etn  zásad antibiotické politiky, 

- specifik onemocn ní vyššího v ku, 
- nej ast jších chorob jednotlivých orgán , 
- poruch vnit ního prost edí, 
- polymorbidity a polymedikace, 
- integra ní a koordina ní funkce vnit ního léka ství. 

Praktické znalosti 

Rozpoznávání a postupy u nej ast ji se vyskytujících vnit ních chorob, 
zejména u akutních interních p íhod.  
Základní hodnocení RTG hrudníku a EKG, výsledk  laboratorních 
vyšet ení, indikace, kontraindikace, nežádoucích ú ink  a dávkování 
nej ast ji používaných lé iv.

Praktické dovednosti 

Komplexní interní vyšet ení. 
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d., v etn  podávání infúzních roztok , 
transfúzí krve a krevních derivát . 
Zavedení periferního žilního katetru (5x), pé e o centrální žilní katetr, 
m ení CŽT. 
Zavedení nasogastrické sondy, mo ového katetru. 
Výplach žaludku. 
Odsávání sekretu z dýchacích cest. 
Rektoskopické vyšet ení. 
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Kardiopulmonální resuscitace. 
Punkce hrudníku. 
Punkce ascitu. 
Sternální punkce. 

Neurologie – 6 m síc  praxe na standardním l žkovém neurologickém odd lení  
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.
Znalost hlavních p íznak  nervových chorob, jejich významu vzhledem 
k patogenezi i etiologii postižení nervové soustavy. 
Klinické obrazy, diferenciální diagnostika a terapie nejzávažn jších 
onemocn ní nervové soustavy, která se vyskytuji v naší zemi. 
Etiopatogeneze základních neurologických onemocn ní. 

Praktické dovednosti 

Provedení komplexního neurologického vyšet ení. 
Základní indikace zobrazovacích a neurofyziologických vyšet ení, 
interpretace nález . 
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d., v etn  podávání infúzních roztok . 
Zavedení periferního žilního katetru (5x), pé e o centrální žilní katetr. 
Zavedení nasogastrické sondy, mo ového katetru. 
Provedení lumbální punkce a odb ru mozkomíšního moku. 
Provedení paravertebrálního obst iku a obst iku perif. nerv . 

 
Kompetence léka e vykonávat níže uvedené innosti samostatn  pod konzulta ním 
vedením po ukon ení základního interního kmene

Provedení vyšet ení a p íjem pacient , vedení zdravotnické dokumentace. 
P edkládání návrhu na další diagnostický a lé ebný postup. 
Propoušt ní pacient . 
Vykonávání ústavní pohotovostní služby. 
Komplexní neurologické vyšet ení pacient . 
Provád ní dalších inností a výkon  v rámci specializa ního výcviku tak, jak jsou uvedeny  
ve vzd lávacím programu a logbooku.
Provedení rozší ené neodkladné resuscitace.
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3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností prokazatelných na konci specializovaného výcviku 

Teoretické znalosti 

Z vlastního oboru 

Z teoretických základ  se p edpok1ádají znalosti: 

z normální a patologické anatomie,  

histologie,  

fyziologie,  

biochemie a farmakologie nervové soustavy v odpovídajícím rozsahu.  

Úkolem specializa ního vzd lávání je konkrétní aplikace t chto znalostí v oboru. 

P edpokládá se:  

znalost neurologické semiologie (nauka o p íznacích nervových chorob, jejich 
významu vzhledem k patogenezi i etiologii postižení nervové soustavy), 

schopnost shrnout p íznaky do syndrom  a ur it topiku léze,  

schopnost klasifikace podle r zných hledisek – nosologicky, 
etiopatogeneticky, epidemiologicky. 

Ze speciální neurologie musí školenec znát:  

klinické obrazy, 

diferenciální diagnostiku a terapii všech onemocn ní nervové soustavy, která 
se vyskytují v naší zemi,  

etiopatogenezi neurologických onemocn ní. 

Musí um t rozpoznat p íznaky i u vzácn  se vyskytujících onemocn ní. 

Z pomocných vyšet ovacích metod musí znát indikace a um t posoudit b žné nálezy 
laborato e klinické biochemie, zobrazovací a elektrofysiologické pomocné vyšet ovací 
metody v etn  jejich indikace a interpretace. 

Musí znát veškeré lé ebné možnosti vycházející z nejnov jších poznatk . Znalost 
farmakoterapie v etn  mechanismu ú inku lé ivých p ípravk  a princip  hodnocení ú ink  
lé ivých p ípravk , event. jejich kontraindikace, interakce a nežádoucí vedlejší ú inky. 
Znalost indikace a zásad lé ebné rehabilitace nej ast jších neurologických onemocn ní, 
vertebrogenních syndrom , periferních a centrálních pares. 

Podrobn jší znalosti z interdisciplinárních oblastí: 

neurooftalmologie, 

neuroinfekce, 

neuroimunologie, 

neurorehabilitace, 
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pr myslová neurologie, 

neuroradiologie, 

znalost podstaty a indikací nových zobrazovacích a funk ních vyšet ovacích 
metod. 

Osvojení stávajících a sledování nových „guidelines“ v oboru. 
 
Z ostatních obor  

Absolvent musí prokázat i znalosti z jiných obor , v rozsahu nutném ke správnému 
stanovení diagnózy a diferenciální diagnózy a k rozhodnutí o ú elné terapii. 

 

Psychiatrie 

Znalost psychiatrické terminologie. Orienta ní posouzení psychického 
stavu pacienta. Znalost hlavních psychiatrických syndrom .
Zásady psychoterapeutických p ístup . Základy psychofarmakoterapie. 
Posouzení psychogenního faktoru v klinickém obrazu neurologických 
onemocn ní.
Znalost problematiky psychopatií, toxikománie a lékové závislosti. 
Schopnost medikamentózn  zvládnout akutní amentní stav. Um t indikovat 
psychiatrické vyšet ení.

Vnit ní léka ství 
Dokonalá znalost problematiky postižení nervové soustavy u interních 
onemocn ní. Znalost vnit ního léka ství v rozsahu znalostí absolventa 
léka ské fakulty.

Anesteziologie a 
intenzivní medicína 

Znalost princip  regulace vnit ního prost edí. Indikace konsiliárního 
vyšet ení a hospitalizace na odd leních anesteziologie a intenzivní 
medicíny.

Oftalmologie Indikace oftalmologického vyšet ení. Interpretace oftalmologického nálezu 
ve vztahu k neurologickému onemocn ní.

Otorinolaryngologie Indikace ORL vyšet ení. Interpretace ORL nálezu ve vztahu k 
neurologickému onemocn ní. 
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Praktické dovednosti 
Minimální po et výkon  

Výkony 
Po et do 
ukon ení 

kmene 
Celkem 

Doporu ení k neurochirurgickému výkonu a vypracování p ekladové 
zprávy.  50 

Po et dn  práce na jednotce intenzivní pé e (JIP) nebo (anesteziologie  
a intenzivní medicíny).  30 

Lé ebná pé e. 30 100 
Komplexní neurologické vyšet ení. 150 1000 
Zpracování a prezentace zvoleného nebo zadaného tématu. 1 3 
Interpretace záznam  EMG (elektromyografie) pod dohledem 
specialisty.  100 

Interpretace záznam  EEG (elektroencefalografie) pod dohledem 
specialisty.  100 

Interpretace záznam  EP (evokované potenciály) pod dohledem 
specialisty.  50 

Interpretace likvorového nálezu.  100 
Interpretace neurosonologických nález .  100 
Interpretace snímk  CT (po íta ová tomografie), MRI (magnetická 
rezonance).  100 

 

4 Všeobecné požadavky 

Základní znalosti léka ské první pomoci, právních p edpis  platných ve zdravotnictví, 
organizace zdravotní pé e, etiky, posudkového a revizního léka ství, znalost dokumentace 
oboru, ovládání po íta ové techniky, komunikativní dovednosti, management týmové práce.  
 

5 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

Specializa ní vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném 
pracovišti. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem  
školitel pravideln  v šestim sí ních intervalech hodnotí pr b h praxe  
a provádí záznamy do pr kazu odbornosti. Potvrzuje souhrnn  provedené 
výkony do logbooku. 

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního kmene 
vzd lávacího programu 

absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene 
potvrzené všemi školiteli s p íslušnou specializovanou zp sobilostí na 
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akreditovaném pracovišti (viz tab. ást I.), v rozsahu stanoveném 
vzd lávacím programem, v délce minimáln  24 m síc , 
p edložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,  
absolvování povinného kurzu Základy vnit ního léka ství po základním 
interním kmeni úsp šn  ukon eného písemným testem na konci základního 
interního kmene a dalších školicích akcí, 
absolvování povinného kurzu Základy neurologie po základním interním 
kmeni úsp šn  ukon eného písemným testem. 

c) P edpoklad p ístupu k atesta ní zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
písemná práce z oboru neurologie (odevzdat 3 m síce p ed atestací 
ve formální úprav  jako publikace k tisku), 
potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást III.). 
d) Vlastní atesta ní zkouška 

teoretická ást – 2 odborné otázky, obhajoba písemné práce, 
praktická ást – vyšet ení 3 pacient , klinický rozbor, interpretace výsledk , 
diferenciální diagnostika, syndromologický a nosologický záv r. 

 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent 
specializa ního vzd lávání získal zp sobilost 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru neurologie je schopen provád t 
neurologická vyšet ení v etn  speciálních neurologických vyšet ovacích test , hodnocení 
a interpretaci elektrofyziologických a radiologických výsledk . Je schopen lé it a sledovat 
neurologické nemocné a nemocné s neurologickými komplikacemi jiných onemocn ní.  

 
 

7 Charakteristika akreditovaných pracoviš  

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 zákona 
. 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. K tomu 

slouží ádné a plné zapojení školence do práce v etn  ú asti na ústavních pohotovostních 
službách a dále umožn ní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím 
ást p ípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Vzhledem k rozdílnému rozsahu 

poskytované odborné pé e a výuky se rozlišují následující typy pracoviš . Minimální kritéria 
akreditovaného pracovišt  jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad . 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán atesta ní p ípravy školence. 
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7.1 Akreditovaná pracovišt  (AP) 

7.1.1 Akreditované pracovišt  I. typu 

Personální 
požadavky 

Vedoucí léka /školitel má nejvyšší vzd lání v oboru neurologie a nejmén  10 let 
výkonu povolání léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru neurologie,  
z toho min. 5 let praxe od získání specializované zp sobilosti a s min. úvazkem 1,0. 
Dalším školitelem m že být léka  pov ený vedoucím pracovišt , který má 
nejvyšší dosažené vzd lání v oboru neurologie nebo specializovanou 
zp sobilost v oboru neurologie a délkou praxe min. 7 let. 
Pom r školitel/školenec – 1:2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit  
v posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

Neurologické odd lení s nejmén  20 l žky. 
Vybavení technikou, která je nezbytná k provád ní diagnostické a lé ebné 
innosti v celém rozsahu neurologie (epileptologie, extrapyramidová 

onemocn ní, neurovaskulární onemocn ní, bolesti hlavy, zán tlivé onemocn ní 
nervové soustavy a roztroušená skleróza mozkomíšní, vertebrogenní 
onemocn ní a ve spolupráci s dalšími obory neuroonkologie, kognitivní 
poruchy a neurotraumatologie). 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení).

 

7.1.2 Akreditované pracovišt  II. typu 

Personální 
požadavky 

Vedoucí AP má nejvyšší vzd lání v oboru neurologie, nejmén  10 let výkonu 
povolání léka e v oboru specializace nebo specializovanou zp sobilost v oboru 
neurologie, z toho alespo  5 let od získání specializované zp sobilosti a s min. 
úvazkem 1,0. 
Minimáln  5 léka , kte í mají nejvyšší vzd lání v oboru neurologie nebo 
specializovanou zp sobilost v oboru neurologie a s min. úvazkem 1,0. 
Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru neurologie, nejmén  10 let výkonu 
povolání léka e v oboru specializace nebo specializovanou zp sobilost v oboru 
neurologie, z toho alespo  5 let od získání specializované zp sobilosti s min. 
úvazkem 1,0. 
Pom r školitel/školenec – 1:2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit  
v posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.
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Materiální  
a technické 

vybavení 

AP II. typu pokrývá svou inností celý obor a to minimáln  v rozsahu 
vzd lávacího programu. 
Vybavení pro evokované potenciály. 
Neurointenzívní pé e. 
MR dostupné 24 hod. 
Dostupné odd lení nukleární medicíny (SPECT – jednofotonová po íta ová 
tomografie, scintigrafie).

V decko - 
výzkumná 

innost 

Pracovníci AP publikují odborná sd lení v domácích i zahrani ních asopisech 
a podílejí se na ešení výzkumných úkol . Školenec by se m l seznámit b hem 
své p ípravy se zásadami v decké práce, m l by mít možnost seznámit se  
s výzkumnou inností pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení).

 

7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

1) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 
v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 

2) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem chirurgie, a to v ásti 
„akreditované pracovišt  I. typu“. 

3) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem vnit ní léka ství, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

4) Pracovišt  musí mít minimální personální vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních 
výkon  s bodovými hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to 
pro kapitolu „7.1.3. OD intenzivní pé e vyššího stupn  00055, 00065 a 00075“ a pro kapitolu 
„7.1.4. OD intenzivní pé e nižšího stupn  00057, 00058, 00068 a 00078“. Pracovišt  musí mít 
minimální technické vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních výkon  s bodovými 
hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.2.1.2. 
OD intenzivní pé e vyšší stupe  o pacienta s TISS 20-29 body 00055, kapitolu „7.2.1.3. OD 
intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta s TISS 15-19 body 00057“ a pro kapitolu „7.2.1.4. OD 
intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta s TISS 9-14 body 00058“. 

5) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem anesteziologie  
a intenzivní medicína, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. Pracovišt  musí mít 
minimální personální vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních výkon  s bodovými 
hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.1.1. 
OD resuscita ní pé e krom  neonatální 00051, 00052, 00053, 00061 a 00062“ a kapitolu 
„7.1.4. OD intenzivní pé e nižšího stupn  00057, 00058, 00068 a 00078“. Pracovišt  musí mít 
minimální technické vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních výkon  s bodovými 
hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.2.1.1. 
OD resuscita ní pé e o pacienta s TISS 30 a více body 00051, 00052, 00053“, kapitolu 
„7.2.1.3. OD intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta s TISS 15-19 body 00057“,  kapitolu 
„7.2.1.4. OD intenzivní pé e nižší stupe  o pacienta s TISS 9-14 body 00058“, kapitolu 
„7.2.2.1. OD resuscita ní pé e o kojence, d ti a dorost 00061“, kapitolu „7.2.2.4. OD 
intenzivní pé e o kojence, d ti a dorost nižší stupe  00068“ a kapitolu „7.2.3.4. OD porodnické 
intenzivní pé e 00080“ a kapitolu „7.2.3.5. OD porodnické intermediární pé e 00082“. 

6) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem gynekologie  
a porodnictví, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 
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7) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem d tské léka ství, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

8) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem vnit ní léka ství, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  II. typu“. 

9) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem neurologie, to v ásti 
„akreditované pracovišt  I. typu“. 

10) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem neurologie, to v ásti 
„akreditované pracovišt  II. typu“. 

11) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem psychiatrie, to v ásti 
„akreditované pracovišt  I. typu“. 

12) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem rehabilita ní  
a fyzikální medicína, to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

13) ...v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
14) ...absolvování se týká léka , kte í p i výkonu povolání pacient m pouze indikují léka ské 

ozá ení, tzn. nejsou radia ními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou zp sobilost podle zákona . 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

15) ... v uvedeném vzd lávacím programu. 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 20 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako- 

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy  

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech  
ve zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)  
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R . 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti prevence. 2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL  
a závislé. 1 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t Minimální 
po et hodin 

a) Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Veli iny a jednotky používané pro pot eby radia ní 
ochrany. 

1 

b) Systém radia ní ochrany, aplikace základních princip  radia ní ochrany  
do soudobé koncepce a legislativy EU a R. 1 

c) Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický 
charakter léka ského ozá ení, velikosti dávek pacient  pro typické 
radiologické postupy. 

1 

d) Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  
ionizujícího zá ení – význam indika ních kriterií (V stník MZ R .11/03). 1 

e) Zásady pro uplat ování požadavk  radia ní ochrany pacient  p i provád ní  
a ízení zdravotnických výkon  s použitím zdroj  ionizujícího zá ení – 
optimalizace radia ní ochrany p i léka ském ozá ení (diagnostické referen ní 
úrovn , princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“). 

1 

f) Praktické metody ochrany radia ních a ostatních pracovník , ostatních 
pacient  a obyvatel p i využívání zdroj  ionizujícího zá ení  
ve zdravotnickém za ízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpe ování jakosti). 

1 

g) Odpov dnost za zajišt ní požadavk  radia ní ochrany p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení v léka ství: úloha indikujícího léka e, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s p ímou odpov dností. 

1 

h) Pracovn -léka ská pé e o radia ní pracovníky. Léka ská pomoc lidem 
ozá eným v d sledku radia ní nehody. 1 

Celkem 8 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, p ípadn  se specializací v radia ní ochran  (Státní ústav radia ní 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní ú ad pro jadernou bezpe nost (dále jen „SÚJB“)) pro 
p edm ty v bodech a), b), c), e), f) a g).  
Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru radiologie  
a zobrazovací metody, neuroradiologie a d tská radiologie pro p edm t v bod  d). 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru pracovní 
léka ství, radiologie a zobrazovací metody, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí v radia ní 
ochran  (SÚRO, SÚJB) pro p edm t v bod  h).

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí výukových materiál .
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8.1.5 Program kurzu Základy vnit ního léka ství 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Základy diagnostiky a lé ení chirurgických náhlých p íhod b išních, hrudních  
a cévních. 2 

Náhlé p íhody b išní v gynekologii. Kritické stavy v porodnictví. 2 
R st a vývoj dít te; výživa kojence; od symptomu k diagnóze u d tí. 2 
Základy neodkladné resuscitace – základní a rozší ené. 2 
Kardiovaskulární choroby, zejména: akutní koronární syndromy, arteriální 
hypertenze, plicní embolie, ischemická choroba dolních kon etin, prevence 
kardiovaskulárních chorob. 

5 

Gastrointestinální choroby, zejména: v edová choroba žaludku a duodena, 
krvácení do trávicí trubice, karcinom tra níku, infek ní hepatitidy, jaterní 
cirhóza. 

3 

Plicní choroby, zejména: karcinom plic, bronchiální astma a obstruk ní plicní 
nemoc, chronická respira ní insuficience. 3 

Choroby krevní, zejména: anémie, krevní transfúze a krevní deriváty, poruchy 
koagulace. 2 

Choroby ledvin: krátký p ehled nefrologie, akutní a chronické selhání ledvin. 2 

Choroby žláz s vnit ní sekrecí: hypertyreóza a hypotyreóza, krátký p ehled 
dalších endokrinních chorob. 2 

Diabetes mellitus s d razem na 2. typ, odlišnosti jiných typ  diabetu, zvláštnosti 
v p ístupu k lé b  diabetika (p edopera ní p íprava). 2 

Revmatické choroby, zejména: revmatoidní artritida, osteoartróza, dna. 2 
Hlavní problémy v diagnostice a lé b  geriatrických pacient  a jejich ešení. 2 
Nejb žn jší neurologické choroby, zejména akutní mozkové cévní p íhody. 2 
Objektivizace ú inku léku, racionalizace preskripce, nejobávan jší nežádoucí 
ú inky, pom r prosp ch/ohrožení nemocného. 1 

Infek ní hepatitidy, infek ní nemoci pr jmové. 1 
Problematika pracovního léka ství a toxikologie na interním pracovišti. 1 
Ov ení znalostí testem. 4 
Celkem 40 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy vnit ního léka ství 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru vnit ní léka ství, a/nebo specializovanou 
zp sobilostí ve vyu ované problematice a praxí nejmén  10 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace.

Technické zabezpe ení 

U ebna/posluchárna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. 

 

8.1.6 Program kurzu Základy neurologie 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Akutní stavy v neurologii – ischemická CMP (cévní mozková p íhoda), IC 
(intracerebrální) krvácení, hypertenzní encefalopatie, stavy po 
kraniocerebrálních poran ních. 

3 

Ischemické cévní mozkové p íhody.  3 
Onemocn ní extrapyramidového systému – úvodní ást – klinické obrazy, 
diagnostika, lé ba.  4 

Vertebrogenní onemocn ní – klinické obrazy, diferenciální diagnostika, lé ba. 3 
Pam  a její poruchy. 3 
Základy neuroimunologie. Roztroušená skleróza. 3 
Bolesti hlavy – klinické obrazy, diferenciální diagnostika, možnosti lé by. 2 
Úvod do epileptologie. EEG – norma a patologie.  6 
Úvod do likvorologie. 3 
Evokované potenciály. 3 
Základy CT a MR vyšet ení, indikace k vyšet ení, kasuistiky. 3 
Rehabilitace v neurologii. 3 
Základy EMG. Motorické evokované potenciály. 3 
Fyziologie bolesti. 2 
Sonografie v neurologii. 2 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 46 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy neurologie, ukon en MCQ testem 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru neurologie a praxí nejmén  5 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.

 

8.1.7 Specializa ní stáž p ed atestací z neurologie 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Onemocn ní extrapyramidového systému – etiopatogeneze, klinické obrazy, 
diagnostika a lé ba. 5 

Roztroušená skleróza – etiopatogeneze, klinický obraz, diagnostika, lé ba.  3 
Infek ní onemocn ní nervového systému: serozní a purulentní meningitidy, 
meningoencefalitidy, neuroborrelióza. Klinické obrazy, diagnostika, lé ba. 3 

Poran ní mozku a míchy z hlediska neurochirurga. Spontánní intracerebrální 
hemoragie a indikace k neurochirurgické operaci.  3 

Rehabilitace u spinálních lézí. 2 
Likvorologie: cytologie likvoru, proteiny, isoelektrická fokusace a dg. 
roztroušené sklerózy. Zán tlivá onemocn ní, intermeningeální krvácení, nádory 
centrální nervové soustavy (dále jen „CNS“).  

3 

Difúzní choroby pojiva a jejich neurologické projevy. 3 
Mediátory a jejich úloha v nervovém systému.  2 
Chirurgie cévního onemocn ní mozku. 3 
Demence. Etiopatogeneze, klinické obrazy, diagnostika, lé ba.  3 
Neurodegenerativní onemocn ní. 3 
Akutní a urgentní neurologie: pacient v bezv domí, primární a sekundární 
postižení CNS. Intrakraniální hypertenze. Metabolické encefalopatie. 5 

Spánek a jeho poruchy. 3 
Intrakraniální a míšní nádory. 2 
Neurologické projevy kardiálních onemocn ní. 2 
Polyneuropatie. Neurologické komplikace diabetu. 3 
Poruchy nervosvalového p enosu.  2 
HMSN (hereditární motoricko-senzorická neuropatie) . 1 
Cévní mozkové p íhody, lé ba, primární a sekundární prevence, stenózy karotid, 
ultrazvuková diagnostika. 3 

Svalové dystrofie. Myotonie. 3 
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Epileptologie. 6 
MR a CT v neurologii. Indikace lé by gamanožem. 3 
Fyziologie, patofyziologie periferního nervového systému (Motorická jednotka, 
Wallerova degenerace) klinické dopady. 2 

Prionová onemocn ní. 2 
CT v neurologické diagnostice. 2 
Neurologické projevy endokrinopatií. 1 
Zán tlivé neuropatie.  1 
Onemocn ní motoneuronu. 2 
Rozbory kasuistik. 4 
Celkem 80 

 
Personální a technické zabezpe ení Specializa ní stáže p ed atestací z neurologie 

Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru neurologie a praxí nejmén  5 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ)
VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
ZN.: 18055/2010/VZV

REF.: Mgr. Lenka Krafková, tel. 22497 linka 2649; Eva Widzová, tel. 22497 linka 2866

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 pozděj-
ších předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, 
zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifi kovaných kurzů, zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví 
vzdělávací programy certifi kovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů, jejichž plné znění nahrazuje 
původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2005. 

Dětská a dorostová psychiatrie (Věstník 2005, částka 4, Duben 2005); Dětská pneumologie (Věstník 
2005, částka 8, Srpen 2005); Dětská radiologie (Věstník 2005, částka 4, Duben 2005); Epidemiologie 
(Věstník 2005, částka 4, Duben 2005); Hygiena dětí a dorostu (Věstník 2005, částka 4, Duben 2005); 
Hygiena obecná a komunální (Věstník 2005, částka 4, Duben 2005); Hygiena výživy a předmětů 
běžného užívání (Věstník 2005, částka 4, Duben 2005); Intenzivní medicína (Věstník 2005, částka 8, 
Srpen 2005); Klinická osteologie; Neuroradiologie (Věstník 2005, částka 3, Březen 2005);
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Vzd lávací program 
nástavbového oboru * 

D TSKÁ A DOROSTOVÁ 
PSYCHIATRIE 

 
1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru ......................................... 2 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  43 m síc ................................................2 
2.2 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  48 m síc ................................................3 

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

4 Všeobecné požadavky...................................................................................................... 10 
5 Hodnocení vzd lávání v nástavbovém oboru................................................................ 10 
6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou zp sobilost ............................................................................. 11 
7 Charakteristika akreditovaných pracoviš ................................................................... 11 

7.1 Akreditovaná pracovišt  (AP)..................................................................................12 
7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt ...................................................................14 

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

9 Doporu ená literatura..................................................................................................... 22 
 
* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 

. 185/2009, o oborech specializa ního vzd lávání léka , zubních léka  a farmaceut   
a oborech certifikovaných kurz ). 

 
 

1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru d tská a dorostová psychiatrie je získání 
zvláštní odborné zp sobilosti osvojením pot ebných teoretických znalostí a praktických 
dovedností v oblasti prevence, diagnostiky, terapie a rehabilitace, umož ující samostatnou 
innost v ambulantní a l žkové pé i. 
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2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do oboru d tská a dorostová psychiatrie je získání 
specializované zp sobilosti v oboru d tské léka ství nebo psychiatrie. 

Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 83 zákona  
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než je 
stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove  a kvalita nesmí být 
nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Celková délka p ípravy v oboru d tská a dorostová psychiatrie je v minimální délce  
43 m síc  pro léka e po získání specializované zp sobilosti v oboru psychiatrie nebo  
48 m síc  pro léka e po získání specializované zp sobilosti v oboru d tské léka ství, z toho 

 

2.1  Specializovaný výcvik – v délce minimáln  43 m síc   

Pro léka e se získanou specializací II. stupn  v oboru psychiatrie dle vyhlášky  
. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou zp sobilostí v oboru psychiatrie dle zákona  
. 95/2004 Sb. – v délce minimáln  43 m síc  

ást I.  
a) povinná praxe 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tská a dorostová psychiatrie 2) – l žkové pracovišt  s akreditací II. typu  24 

 
ást II. 

b) povinná praxe 
Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tská a dorostová psychiatrie 1) – ambulantní pracovišt  s akreditací I. typu  12 

 
ást III. 

c) povinná dopl ková praxe 
Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tské léka ství 3), 4) 5 
d tská neurologie 5) 2 

 
Pokud školenec absolvuje praxi uvedenou v ásti I. a ásti III. v rámci specializa ní 

p ípravy v oboru psychiatrie, m že se tato odborná praxe zapo ítat do vzd lávání 
nástavbového oboru d tská a dorostová psychiatrie, pokud odpovídá její obsah p íslušnému 
vzd lávacímu programu (dle ustanovení § 5 odst. 8 zákona . 95/2004 Sb.). 
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Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým 
personálním a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Povinná dopl ková praxe 
probíhá na p íslušných pracovištích téže nebo jiné nemocnice, která získala akreditaci. 
 

d) doporu ená dopl ková praxe 
Pracovišt  Po et m síc  
Praxe u l žka pro dlouhodob  psychiatricky nemocné pacienty (dlouhodob  
hospitalizovaní pacienti s diagnózou schizofrenie, mentální retardace, agresivita, 
nejedná se o geriatrické pacienty). 

3 

 

2.2  Specializovaný výcvik – v délce minimáln  48 m síc   

Pro léka e se získanou specializací II. stupn  v oboru pediatrie dle vyhlášky  
. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou zp sobilostí v oboru d tské léka ství  

dle zákona . 95/2004 Sb. – v délce minimáln  48 m síc   

ást I.  
e) povinná praxe 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tská a dorostová psychiatrie 2) – l žkové pracovišt  s akreditací II.typu  24 

 
ást II. 

f) povinná praxe 
Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tská a dorostová psychiatrie 1) – ambulantní pracovišt  s akreditací I. typu  12 

 
ást III. 

g) povinná dopl ková praxe 
Akreditované pracovišt  Po et m síc  
psychiatrie 3), 6)  12 

 
Pokud školenec absolvuje praxi uvedenou v ásti I. v rámci specializa ní p ípravy 

v oboru d tské léka ství, m že se tato odborná praxe zapo ítat do vzd lávání nástavbového 
oboru d tská a dorostová psychiatrie, pokud odpovídá její obsah p íslušnému vzd lávacímu 
programu (dle ustanovení § 5 odst. 8 zákona . 95/2004 Sb.). 

Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým 
personálním a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Povinná dopl ková praxe 
probíhá na p íslušných pracovištích téže nebo jiné nemocnice, která získala akreditaci. 
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h) doporu ená dopl ková praxe 
Pracovišt  Po et m síc  
Praxe u l žka pro dlouhodob  psychiatricky nemocné pacienty (dlouhodob  
hospitalizovaní pacienti s diagnózou schizofrenie, mentální retardace, agresivita, 
nejedná se o geriatrické pacienty). 

3 

 
ást IV. 

i) doporu ená dopl ková praxe 
Pracovišt  Po et m síc  
praxe na úseku zdravotní pé e v ústavu sociální pé e, v d tském domov , 
v d tském diagnostickém ústavu a ve výchovném ústavu pro d ti a mládež 1 

sociální d tské léka ství a d tská a dorostová psychiatrie (praxe v d tských 
domovech, na krizových centrech pro d ti a dorost, linkách d v ry pro d ti  
a mládež – konsulta ní innost, konsiliární práce d tského a dorostového 
psychiatra nebo d tského léka e) 

1 

centra s krizovou intervencí (na krizových centrech pro d ti a dorost, linkách 
d v ry pro d ti a mládež) 1 

praxe na úseku EEG diagnostiky, v oboru neurologie nebo psychiatrie, d tské 
neurologie nebo d tské psychiatrie 1 

praxe na pracovišti pro radiologii a zobrazovací metody v oboru neurologie nebo 
psychiatrie, d tské neurologie nebo d tské psychiatrie 1 

sexuologie – praxe v ambulantním za ízení nebo na pracovišti sexuologie d tí  
a dorostu 1 

 
ást V. 

j) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 
Kurzy, seminá e Po et dn  
kurz Léka ská první pomoc 7) 3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 7) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 7) 1 
kurz Radia ní ochrana 8) 1 
kurz Forenzní a posudková problematika v d tské a dorostové psychiatrii 9) 1 

 
Pokud školenec absolvuje tytéž kurzy v rámci jiného vzd lávacího programu 

v dob  ne delší než 5 let, nemusí je absolvovat a zapo ítají se. 
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k) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 
Kurzy, seminá e Délka trvání 
vzd lávací akce po ádané Institutem postgraduálního vzd lávání ve 
zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo Psychiatrickou sekcí eské léka ské 
spole nosti J.E. Purkyn  (dále jen „PS LS JEP“) nebo eskou léka skou 
komorou (dále jen „ LK“) a dalšími institucemi pov enými vzd láváním, 
v etn  ú asti na sympóziích, konferencích, sjezdech atd. 

min. 80 hodin 
ro n  

odborná stáž na fakultním akreditovaném pracovišti 5 dní 2 x ro n  
kurz D tská a dorostová psychiatrie 9)  1 den 5 x ro n  

 
Povinná p íprava zahrnuje: 

povinné za azení do psychoterapeutického výcviku (dle vlastního výb ru), který  
je schválen p íslušnou komisí sestavenou odbornými spole nostmi (výbor 
Psychiatrické spole nosti LS JEP, Psychoterapeutická sekce PS LS JEP, eská 
psychoterapeutická spole nost LS JEP) a jehož ukon ení se nemusí krýt  
s termínem atesta ní zkoušky.  

 
Pokud léka  v pr b hu vzd lávání není za azen do výcviku, je povinen absolvovat 160 

hodin psychoterapeutického vzd lávacího programu v rámci výukového pracovišt  
(psychiatrie, d tská a dorostová psychiatrie, psychosomatika) nebo v rámci vzd lávacích 
program  LK, vždy doloží p íslušným certifikátem akce.  

Garanci uznávání psychoterapeutického výcviku evidovaného Psychoterapeutickou 
sekcí potvrzuje PS LS JEP. Výb r výcviku je však pln  v kompetenci školence. 
 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (odborný index). Potvrzené výkony 
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku  
je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu 
výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
 
Teoretické znalosti 

Znalosti z oboru psychiatrie 

Získat praktické zkušenosti v psychofarmakoterapii (v etn  terapie 
elektrokonvulzivní) a v základních psychoterapeutických, krizových a psychosociálních 
intervencích v etn  psychiatrické rehabilitace a resocializace. 
 

Požadované teoretické znalosti pot ebné k ú asti na diagnostice, terapii, rehabilitaci 
a resocializaci dosp lých psychiatrických pacient . Školenec by se m l orientovat v diagnóze 
a lé ení základních diagnostických kategorií dle 10. mezinárodní klasifikace nemocí 
(demence, organické poruchy – v etn  neuropsychiatrických poruch, poruchy vyvolané 
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ú inkem psychoaktivních látek, psychotické poruchy v etn  schizofrenie, afektivní poruchy, 
poruchy p izp sobení, úzkostné, fobické a obsedantn  kompulzivní poruchy, poruchy 
somatoformní a disociativní poruchy, poruchy p íjmu potravy, poruchy spánku a sexuální 
dysfunkce, poruchy osobnosti, mentální retardace). M l by porozum t základním 
biologickým a psychologickým paradigmat m v oboru neurofyziologie, neurogenetiky  
a psychologie. M l by mít p ehled o sou asných biologických, psychoterapeutických  
a sociálních sm rech v psychiatrii, v teoretických aspektech psychofarmakologie. 
 

Požadované praktické dovednosti – školenec by se m l orientovat  
v psychofarmakoterapii (v etn  elektrokonvulzivní terapie), v základních 
psychoterapeutických a psychosociálních intervencích, v praktických základech psychiatrické 
pé e v etn  rehabilitace a resocializace, v diagnostice neuropsychiatrického pomezí, zejména 
v epileptologii. 

 
Znalosti z oboru d tská a dorostová psychiatrie, které musí léka  za azený 
do nástavbového oboru prokázat: 

Z hlediska historického: 
vznik a rozvoj d tské a dorostové psychiatrie (obecn  a v eské republice), 
klasifikace duševních poruch u d tí a adolescent  v historickém p ehledu, 
moderní klasifika ní systémy (klasifika ní systémy evropské a americké). 

Z hlediska vývojového:  
základy vývojové psychologie (vývoj motorický, senzorický, emo ní, 
kognitivní, morální a sociální, vývoj e i, kresby, imaginace, hry, vývoj 
psychosexuální), 
znalosti normální a vývojové psychopatologie. 

Z hlediska etiologického a neurobiologického:  
teoretické aspekty psychofarmakologie z hlediska d tské a dorostové 
psychiatrie, 
základy genetiky v psychiatrii,  
etiologie duševních poruch s analýzou d ležitosti biologických, 
psychologických a sociálních faktor  s d razem na d tský a dorostový v k, 
funkce centrálního nervového systému z hlediska vývojového, 
neuropsychologického a psychofarmakologického. 

Z hlediska sociáln  spole enského: 
teorie rodinné interakce, dysfunk ní rodiny, 
teorie krizové intervence, 
šikana, národnostní a rasová nesnášenlivost, 
otázky menšin, sekt, 
rasismus, terorismus. 

Z hlediska forenzního: 
legislativa týkající se oboru,  
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specifická problematika rozvodu,  
ob ansko právní spory, otcovství, sv ení dít te do pé e, atd., 
adopce, 
posuzování bolesti a ztížení spole enského uplatn ní, 
trestn  právní – delinkvence adolescent , kriminální chování nezletilých, 
soudn  znalecká expertiza. 

Z hlediska právního: 
zdravotní politika,  
sociální zabezpe ení a sociální pot eby (pé e o duševn  a t lesn  postižené 
a mentáln  retardované), 
pojiš ovny a pojiš ovací systémy, 
administrativa a management ( ízení). 

Z hlediska specifických znalostí: 
systematické znalosti psychických poruch v d tství a adolescenci z aspektu 
preventivního, epidemiologického, diagnostického, diferenciáln  
diagnostického, terapeutického, rehabilita ního, sociálního, pedagogického, 
posudkového a forenzního v etn  atypických pr b h , hrani ních stav   
a komorbidity duševních poruch, 
schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, 
afektivní poruchy, 
reakce na závažný stres a poruchy p izp sobení, posttraumatická stresová 
porucha, disociativní poruchy, somatoformní poruchy, 
poruchy p íjmu potravy (v etn  poruch v kojeneckém a p edškolním v ku, 
mentální anorexie, mentální bulimie a obezita),  
psychosexuální poruchy a porucha pohlavní identity v d tství, 
mentální retardace a infantilního autismu, Aspergerova syndromu, 
poruchy psychického vývoje (vývojové poruchy – e i, specifické vývojové 
poruchy školních dovedností a motorické funkce, pervazivní vývojové 
poruchy), 
hyperkinetické poruchy, disruptivní poruchy chování,  
separa ní, fobická a sociální úzkostná porucha, obsedantn  kompulzivní 
porucha, 
poruchy sociálních vztah  (mutismus, reaktivní porucha p íchylnosti  
a desinhibovaná porucha v d tství), 
tikové poruchy,  
neorganické poruchy spánku, enurésa, enkoprésa, balbutiés, 
základy epileptologie z hlediska d tské a dorostové psychiatrie, 
specifické poruchy v d tství a adolescenci, 

- zneužívání psychoaktivních látek,  
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- návykové a impulzivní poruchy, 
- poruchy vývoje osobnosti,  
- syndrom zanedbávaného, týraného a sexuáln  zneužívaného dít te,  
- syndrom AIDS, 
- t hotenství v adolescenci, 
- suicidium a suiciditalita v d tství a adolescenci, 
- syndrom sebepoškozování. 

Praktické dovednosti  

Diagnostické dovednosti: 
získávání anamnézy, 
odhad psychomotorického vývoje, 
popis duševního stavu, 
odhad schopností a sociálního fungování pacienta, rodiny, 
odhad rizika suicidia, 
užití škál a strukturovaného pohovoru, 
prezentace klinického p ípadu (v etn  diferenciální diagnostiky, navržení 
vyšet ovacího a lé ebného plánu, eventuáln  sociálních intervencí  
a forenzních aspekt ),  
koordinace práce týmu d tské a dorostové psychiatrie. 

 
Schopnosti samostatného postupu: 

diagnostika, diferenciální diagnostika, terapeutický, reeduka ní  
a rehabilita ní plán, posudkové zhodnocení a návrh preventivních opat ení, 
užívání vyšet ovacích metod ve vztahu k psychopatologickému obrazu  
a jeho zm nám, 
použití r zných druh  psychiatrické pé e,  
problematika diferenciáln  diagnostického a konsiliárního posouzení, 
zejména v d tském léka ství a d tské neurologii, 
užívání, hodnocení a vedení dokumentace, 
orientace ve zdravotn  právní problematice. 

 
Praktické dovednosti a zkušenosti: 

plánování a koordinace lé ebných postup  farmakologických, somatických, 
sociálních, psychoterapeutických a pedagogických (jak v l žkové, tak 
v ambulantní pé i), 
podávání informací, doporu ení jak pacient m, tak rodinám, škole, atd., 
spolupráce s ve ejnými organizacemi a institucemi, 
posudková innost pro resort spravedlnosti, školství, práce a sociálních v cí 
(zvláštní školy, zvláštní u ovské školství, zm n ná pracovní schopnost, nástup 
prezen ní vojenské služby, sv dek u soudu, atd.),  
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kontinuální studium, zpracovávání domácí i zahrani ní literatury, vypracování 
referátu na odborné téma, vypracování p ednášky v písemné form  pro laickou 
i odbornou ve ejnost, eventuální participace na publika ní innosti a p i ešení 
výzkumného úkolu, atd. 

 
Minimální po ty výkon   

Výkony Po et 
p ípad  

Organické duševní poruchy, v etn  symptomatických 3  
Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané ú inkem psychoaktivních látek 15  
Schizofrenie, schizofrenní poruchy, poruchy s bludy 10 
Afektivní poruchy 10 
Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy 20 
Behaviorální syndromy spojené s fyziologickými poruchami a somatickými 
faktory 15 

Poruchy pohlavní identity v d tství 1  
Mentální retardace 10 
Specifické vývojové poruchy 5 
Pervazivní vývojové poruchy 12 
Hyperkinetické poruchy v d tství 20 
Poruchy chování v d tství 20  
Poruchy chování a emocí se za átkem obvykle v d tství a adolescenci 30 
Kasuistika supervidované psychoterapeutické intervence 3 
Rozbor výsledk  psychologického vyšet ení s psychologem 20 
Ú ast na rodinné terapii 4 
Forenzní problematika v d tské a dorostové psychiatrii 3  
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Znalosti z ostatních obor  
D tské léka ství 

Teoretické znalosti 

Schopnost diagnostikovat b žné d tské infek ní nemoci, vývojové 
poruchy v etn  malformací a kombinovaných vad, základní 
endokrinologické poruchy, chromozomální aberace a enzymatické 
defekty, b žné gastrointestinální a urologické nemoci.

Praktické dovednosti 
Orientovat se v akutním d tském léka ství, v problematice chronicky 
nemocných d tí, poskytnout krizovou intervenci ve specializovaných 
úsecích d tského léka ství.

D tská neurologie 

Teoretické znalosti 

Schopnost diagnostikovat základní neurologické syndromy, mentální 
retardace u degenerativních a demyeliniza ních onemocn ní a orientovat 
se v d tské epileptologii. Spolupráce s d tským neurologem v oblasti 
mentální retardace, artismu a epilepsie.

Praktické dovednosti 
Získat základní zkušenosti v hodnocení EEG a nových zobrazovacích 
technik, porozum ní jejich významu pro praxi v d tské a dorostové 
psychiatrii.

 

4 Všeobecné požadavky 

Znalosti ze zdravotnické legislativy, systému zdravotní pé e, posudkového po íta ové 
techniky atd. Základní znalosti s psychoterapií. 
 

5 Hodnocení vzd lávání v nástavbovém oboru 

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném pracovišti. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 
pravidelné hodnocení školitelem a záznam o absolvované praxi 
a konkrétních innostech na pracovišti v pr kazu odbornosti, 
záznamy o pr b žném hodnocení školitelem pravideln  v šestim sí ních 
intervalech, 
záv re né hodnocení školitelem na konci specializovaného výcviku v d tské 
a dorostové psychiatrii s ov ením znalostí a se záznamem do pr kazu 
odbornosti. 

b) P edpoklad p ístupu k záv re né zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
v pr b hu p ípravy školenec p edloží písemné zpracování kasuistiky  
a záv re nou práci, 
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potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  
ást IV.). 

c) Vlastní záv re ná zkouška 
praktická ást – vyšet ení pacienta, diagnostika, diferenciální diagnostika, 
vyšet ovací postup, navržená lé ba, 
teoretická ást – 3 odborné otázky, obhajoba písemné záv re né práce. 

 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotni tí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou 
zp sobilost. 

Léka  se zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru d tská a dorostová psychiatrie  
je schopen samostatné innosti p i poskytování specializované zdravotní pé e v ambulantním 
nebo l žkovém za ízení pro d tskou a dorostovou psychiatrii. 

Je schopen provád t konziliární innost pro jiné obory a podílet se na vzd lávání 
specialist  v oboru d tská a dorostová psychiatrie. 
 

7 Charakteristika akreditovaných pracoviš  

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 zákona 
. 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. K tomu 

slouží ádné a plné zapojení školence do práce v etn  ú asti na ústavních pohotovostních 
službách a dále umožn ní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím 
ást p ípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Vzhledem k rozdílnému rozsahu 

poskytované odborné pé e a výuky se rozlišují následující typy pracoviš . Minimální kritéria 
akreditovaného pracovišt  jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad . 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán p ípravy školence.  
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Akreditovaná pracovišt  (AP) 

7.1.1 Akreditované pracovišt  I. typu – ambulantní pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru d tská a dorostová psychiatrie nebo 
specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru d tská 
a dorostová psychiatrie a min. 3 roky praxe v oboru od získání této zp sobilosti 
a s minimálním úvazkem 0,5. 
Pom r školitel/školenec – 1: 1-2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit v 
posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá. 
Supervizní program vypracovaný školitelem zahrnuje program individuální 
supervize pro každého školence a probíhá dle schváleného vzd lávacího 
programu. 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

AP I. typu musí být schopno zajistit školenci praktické vedení v diagnostice, 
diferenciální diagnostice, farmakoterapii a podp rné psychoterapii,  
v konziliární, dispenzární a preventivní pé i u všech psychiatrických 
onemocn ní a poruch. 
Specializované psychoterapeutické techniky jsou p edm tem samostatných 
výcvik . 
Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení podle 
podmínek registrace nestátního zdravotnického za ízení. 
Ambulantní za ízení v oboru d tské a dorostové psychiatrie pracuje samostatn  
jako terénní za ízení nebo je sou ástí l žkového pracovišt . 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení).
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7.1.2 Akreditované pracovišt  II. typu – l žkové pracovišt  

Personální 
požadavky 

Vedoucí AP: 
-má nejvyšší vzd lání v oboru d tská a dorostová psychiatrie a nejmén  

10 let výkonu povolání léka e v oboru specializace nebo 
specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru 
d tská a dorostová psychiatrie a min. 5 let praxe v oboru od získání této 
zp sobilosti a s  minimálním úvazkem 1,0, 

- zajiš uje a odpovídá za chod teoretického výukového a supervizního 
programu, 

- pr b žn  ov uje stupe  teoretických a praktických znalostí uchaze , 
- sám m že p sobit také jako školitel. 

Školitel: 
-má nejvyšší vzd lání v oboru d tská a dorostová psychiatrie nebo 

specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru 
d tská a dorostová psychiatrie a min. 3 roky praxe v oboru od získání 
této zp sobilosti a s minimálním úvazkem 0,5, 

- podílí se na chodu teoretického výukového programu podle pokyn  
vedoucího p ípravy, 

- zajiš uje individuální supervize školenc . 
Pom r školitel/školenec – 1: 1-2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit v 
posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá. 
Supervizní program vypracovaný školitelem zahrnuje program individuální 
supervize pro každého školence a probíhá dle schváleného vzd lávacího 
programu. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení 
podle podmínek registrace nestátního zdravotnického za ízení. 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

Poskytování akutní a následné l žkové pé e v celém rozsahu oboru d tské  
a dorostové psychiatrie s neselektovaným p íjmem pacient . 
Minimální po et l žek ................................................................................ 12. 
Minimální p íjmy pacient  m sí n ........................................................... 10. 
Odd lení organizované formou lé ebné komunity. 
Provád ní psychoterapeutického lé ebného režimu individuální a/nebo 
skupinovou formou. 
Praktické vedení školence v diagnostice, diferenciální diagnostice, 
farmakoterapii, podp rné psychoterapii a práci s rodinou.
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V decko-
výzkumná 

innost 

AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci vystupují na v deckých akcích 
a publikují odborná sd lení v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se 
na ešení výzkumných úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své p ípravy 
se zásadami v decké práce, m l by mít možnost seznámit se s výzkumnou 
inností pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet. 

P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

 

7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

1) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
d tská a dorostová psychiatrie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

2) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
d tská a dorostová psychiatrie, a to v ásti „akreditované pracovišt  II. typu“. 

3) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 
v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 

4) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem d tské léka ství, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

5) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
d tská neurologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

6) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem psychiatrie, a to v ásti 
„akreditované pracovišt “. 

7) ...v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
8) ...absolvování se týká léka , kte í p i výkonu povolání pacient m pouze indikují léka ské 

ozá ení, tzn. nejsou radia ními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou zp sobilost podle zákona . 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

9) ...v uvedeném vzd lávacím programu. 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 20 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-  

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech ve 
zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)  
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti prevence. 2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé. 1 
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČÁSTKA 5    �    VĚSTNÍK MZ ČR 75

8.1.4 Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t Minimální 
po et hodin 

a) Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Veli iny a jednotky používané pro pot eby radia ní 
ochrany. 

1 

b) Systém radia ní ochrany, aplikace základních princip  radia ní ochrany  
do soudobé koncepce a legislativy EU a R. 1 

c) Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický 
charakter léka ského ozá ení, velikosti dávek pacient m pro typické 
radiologické postupy. 

1 

d) Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  
ionizujícího zá ení – význam indika ních kriterií (V stník MZ R . 11/03). 1 

e) Zásady pro uplat ování požadavk  radia ní ochrany pacient  p i provád ní  
a ízení zdravotnických výkon  s použitím zdroj  ionizujícího zá ení – 
optimalizace radia ní ochrany p i léka ském ozá ení (diagnostické referen ní 
úrovn , princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“). 

1 

f) Praktické metody ochrany radia ních a ostatních pracovník , ostatních 
pacient  a obyvatel p i využívání zdroj  ionizujícího zá ení ve 
zdravotnickém za ízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpe ování jakosti). 

1 

g) Odpov dnost za zajišt ní požadavk  radia ní ochrany p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení v léka ství: úloha indikujícího léka e, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s p ímou odpov dností. 

1 

h) Pracovn -léka ská pé e o radia ní pracovníky. Léka ská pomoc lidem 
ozá eným v d sledku radia ní nehody. 1 

Celkem 8 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Radia ní ochrana 
  Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, p ípadn  se specializací v radia ní ochran  (Státní ústav radia ní 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní ú ad pro jadernou bezpe nost (dále jen „SÚJB“))  
pro p edm ty v bodech a), b), c), e), f) a g).  
Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru radiologie  
a zobrazovací metody, neuroradiologie a d tská radiologie pro p edm t v bod  d). 
Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru pracovní 
léka ství, radiologie a zobrazovací metody, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí v radia ní 
ochran  (SÚRO, SÚJB) pro p edm t v bod  h).

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí výukových materiál .
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8.1.5 Program kurzu Forenzní a posudková problematika v d tské a dorostové 
psychiatrii 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Forenzní posudková innost, základy soudní psychiatrie d tského a dorostového 
v ku. 3 

Komplexní posudková innost v p edškolním v ku, v d tství a adolescenci, 
hodnocení svéprávnosti. 3 

Spolupráce d tského a dorostového psychiatra s policií, soudy a sociální pé í. 2 

Celkem 8 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Forenzní a posudková problematika 
v d tské a dorostové psychiatrii 

Personální zabezpe ení 

Léka i s nejvyšším dosaženým vzd láním v oboru d tská a dorostová psychiatrie nebo  
se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru a s kvalifikací 
v problematice forenzní d tské a dorostové psychiatrie a praxí nejmén  5 let v oboru. 
Garantem je léka  se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru 
d tská a dorostová psychiatrie a se znalostí problematiky posudkového hodnocení v d tské  
a dorostové psychiatrii (publika ní a výzkumná innost v oboru d tská a dorostová psychiatrie, 
praxe nejmén  10 let).

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.6 Program kurzu D tská a dorostová psychiatrie 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Supervizní problematika a diferenciáln  diagnostické problémy v d tské  
a dorostové psychiatrii. 8 

Supervizní problematika a farmakoterapie v d tské a dorostové psychiatrii. 8 
Supervizní problematika v psychoterapii v d tské a dorostové psychiatrii. 8 
Nej ast jší chyby v diagnostice, problematika škálování, hodnocení 
psychologického vyšet ení. 8 

Problematika drogových závislostí v d tské a dorostové psychiatrii. 8 
Celkem 40 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu D tská a dorostová psychiatrii 

Personální zabezpe ení 

Léka i s nejvyšším dosaženým vzd láním v oboru d tská a dorostová psychiatrie nebo se 
specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru a praxí nejmén  5 let 
v oboru. 
Garantem je léka  se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru 
d tská a dorostová psychiatrie (publika ní a výzkumná innost v oboru d tská a dorostová 
psychiatrie, praxe nejmén  10 let).

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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získal zvláštní odbornou zp sobilost ............................................................................... 8 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  a technické vybavení pro 
jejich realizaci .................................................................................................................. 11 
8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit ........................................................................11 

9 Doporu ená literatura..................................................................................................... 16 
 
* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 

. 185/2009 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání léka , zubních léka  a farmaceut  
a oborech certifikovaných kurz ). 

 
 

1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru d tská pneumologie je získání teoretických 
znalostí a praktických dovedností, které léka i umožní p sobit jako specialista v oboru d tská 
pneumologie a poskytovat komplexní zdravotní pé i d tem a mladistvým s onemocn ním 
respira ního ústrojí v l žkových za ízeních i ve specializovaných odborných ambulancích.  
 

2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do oboru d tská pneumologie je získání specializované 
zp sobilosti v oboru d tské léka ství nebo pneumologie a ftizeologie. 
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Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 83 zákona  
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než  
je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove  a kvalita nesmí 
být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy.  

Celková délka p ípravy v oboru d tská pneumologie je v minimální délce  
24 m síc  pro léka e po získání specializované zp sobilosti v oboru d tské léka ství nebo  
36 m síc  pro léka e po získání specializované zp sobilosti v oboru pneumologie  
a ftizeologie, z toho 
 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  24 m síc  

Pro léka e se získanou specializací II. stupn  v oboru pediatrie dle vyhlášky  
. 77/1981 Sb. nebo se specializovanou zp sobilostí v oboru d tské léka ství dle zákona  
. 95/2004 Sb. – v délce minimáln  24 m síc  

ást I. 
a) povinná praxe 

Akreditované pracovišt  Po et 
m síc  

d tská pneumologie 1)  24 
d tská pneumologie 1) – specializovaná ambulance pro d tské  
a dospívající pacienty s r znou respira ní problematikou  min. 6 

d tská pneumologie 1) – specializované stáže v níže uvedené 
problematice v rozsahu odpovídajícímu individuálním pot ebám 
školence (moduly I. – IX.) 

min. 15 

Modul I. – Laborato  funk ní diagnostiky pro d ti  
a dospívající  

Modul II. – D tská bronchologie   
Modul III. – Alergologie a klinická imunologie  
Modul IV. – D tská radiologie a zobrazovací metody   
Modul V. – Vrozené anomálie respira ního traktu   
Modul VI. – Diagnostické a lé ebné postupy u všech 
akutních a chronických plicních chorob d tí a dospívajících  

Modul VII. – Tuberkulóza d tí a dospívajících min. 3 týdny 
Modul VIII. – Cystická fibróza  min. 4 týdny 
Modul IX. – Intenzivní pé e min. 10 týdn  

Intenzivní pé e – resuscita ní odd lení pro 
d ti a dospívající s ízenou ventilací min. 6 týdn  

z toho 

z toho 

z toho 
Intenzivní pé e – jednotka intenzivní pé e  
pro novorozence min. 4 týdny 
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Vzd lávání probíhá ve form  modul . Ve v tšin  center d tské pneumologie  
bude probíhat n kolik modul  sou asn . Nebude-li školící pracovišt  poskytovat školení  
v n které zvláštní oblasti, školenec bude muset absolvovat tuto ást p ípravy na jiném 
akreditovaném pracovišti. 

Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým 
personálním a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence.  

V pr b hu vlastního specializovaného výcviku v oboru d tské léka ství m že být ást 
p ípravy v nována výcviku v oboru d tského pneumologie (maximáln  v  rozsahu  
12 m síc ) dle vzd lávacího programu d tská pneumologie, pokud tato praxe probíhá na 
specializovaných d tských l žkových odd leních. Tato absolvovaná odborná praxe se m že 
zapo ítat p i dalším vzd lávání v jiném oboru specializace nebo v certifikovaném kurzu 
(nástavbovém oboru), pokud odpovídá její obsah p íslušnému vzd lávacímu programu  
(dle ustanovení § 5 odst. 8 zákona . 95/2004 Sb.), pokud od jejího ukon ení neuplynulo více 
než 10 let. 

 

2.2 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  36 m síc  

Pro léka e se získanou specializací v oboru tuberkulóza a respira ní nemoci  
dle vyhlášky . 77/1981 Sb. nebo se specializovanou zp sobilostí v oboru tuberkulóza  
a respira ní nemoci dle zákona . 95/2004 Sb. nebo se specializovanou zp sobilostí 
v oboru pneumologie a ftizeologie dle vyhlášky . 233/2008 Sb. – v délce minimáln   
36 m síc  

ást I. 
b) povinná praxe 

Akreditované pracovišt  Po et 
m síc  

d tská pneumologie 1)  24 
d tská pneumologie 1) – specializovaná ambulance pro d tské  
a dospívající pacienty s r znou respira ní problematikou  min. 6 

d tská pneumologie 1) – specializované stáže v níže uvedené 
problematice v rozsahu odpovídajícímu individuálním pot ebám 
školence (moduly I. – IX.) 

min. 15 

Modul I. – Laborato  funk ní diagnostiky pro d ti  
a dopsívající  

Modul II. – D tská bronchologie   
Modul III. – Alergologie a klinická imunologie  
Modul IV. – D tská radiologie a zobrazovací metody   
Modul V. – Vrozené anomálie respira ního traktu   
Modul VI. – Diagnostické a lé ebné postupy u všech 
akutních a chronických plicních chorob d tí  
a dospívajících 

 

z toho 

z toho 

Modul VII. – Tuberkulóza d tí a dospívajících min. 3 týdny 
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Modul VIII. – Cystická fibróza  min. 4 týdny 
Modul IX. – Intenzivní pé e min. 10 týdn  

Intenzivní pé e – resuscita ní odd lení pro 
d ti a dospívající s ízenou ventilací min. 6 týdn  

z toho 
Intenzivní pé e – jednotka intenzivní pé e  
pro novorozence min. 4 týdny 

 
c) povinná dopl ková praxe 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tské léka ství 2), 3) 12 

 
Vzd lávání probíhá ve form  modul . Ve v tšin  center d tské pneumologie  

bude probíhat n kolik modul  sou asn . Nebude-li školící pracovišt  poskytovat školení  
v n které zvláštní oblasti, školenec bude muset absolvovat tuto ást p ípravy na jiném 
akreditovaném pracovišti. 

Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým 
personálním a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Povinná dopl ková praxe 
probíhá na p íslušných pracovištích téže nebo i jiné nemocnice, která získala akreditaci.  

 
ást II. 

d) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 
Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Léka ská první pomoc 4) 3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 4) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 4) 1 
kurz Radia ní ochrana 5) 1 

 
Pokud školenec absolvuje tytéž kurzy v rámci jiného vzd lávacího programu 

v dob  ne delší než 5 let, nemusí je absolvovat a zapo ítají se. 
 

e) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 
Kurzy, seminá e Délka trvání 
další kurzy, v decké a vzd lávací akce garantované p íslušnou odbornou 
spole ností nebo Institutem postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví (dále jen 
„IPVZ“) nebo eskou léka skou komorou (dále jen „ LK“) aj.  

v rozsahu min. 
20 hod. 
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (odborný index). Potvrzené výkony musí být 
doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku je stanoven jako 
minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu výkon ,  
aby školenec zvládl danou problematiku, jak po teoretické tak i po praktické stránce. 
 
Teoretické znalosti a praktické dovednosti 

Etiologie a patogeneze akutních a chronických onemocn ní respira ního traktu. 
Prevalence a epidemiologie respira ních onemocn ní v etn  dlouhodobé prognózy 
chronických onemocn ní v dosp losti. 
Základy problematiky pneumologie a ftizeologie specifické pro dosp lý v k 
(chronická obstruk ní plicní nemoc (CHOPN), plicní onkologie apod.). 
Základy problematiky oboru otorinolaryngologie souvisejících s onemocn ními 
dýchacích cest. 
Základní i specializované vyšet ovací a terapeutické metody v oblasti respira ní 
medicíny. 
Infek ní choroby, alergologie a imunologie v etn  relevantních diagnostických 
a terapeutických metod. 
Znalosti organizace pé e o chronicky nemocné v etn  rehabilita ních program  
a psychosociálních aspekt . 

 
Modul I. – Laborato  funk ní diagnostiky pro d ti a dospívající 

Hodnocení min. 100 k ivek pr tok – objem. 
Hodnocení min. 30 bodyplethysmografií. 
Bronchomotorické testy. 
Analýza krevních plyn . 
Difúzní plicní kapacita a dilu ní plynové metody. 
Kalibrace. 
Interpretace výsledk . 
Hygienické zásady, nácvik spolupráce – d ti, rodi e. 

 
Modul II. – D tská bronchologie 

Flexibilní bronchoskopie u d tských pacient  všech v kových skupin – 25 bronchoskopií, 50 
asistencí. 

 
Modul III. – Alergologie a klinická imunologie 

Základy alergologické a imunologické diagnostiky v etn  kožních test . 
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Modul IV. – D tská radiologie a zobrazovací metody 
Indikace, hodnocení a klinická interpretace radiologických nález . 

 
Modul V. – Vrozené anomálie respira ního traktu 

Diagnostika. 
Terapeutické postupy. 
Dlouhodobá pé e, spolupráce s chirurgy. 

 
Modul VI. – Diagnostické a lé ebné postupy u všech akutních a chronických plicních 
chorob d tí a dospívajících 

Asthma bronchiale. 
Cystická fibróza. 
Obstruk ní projevy v 1. roce života. 
Intersticiální plicní procesy. 
Bronchopulmonální dysplazie a další perinatální respira ní patologie. 
Základy onkologické plicní diagnostiky v d tském v ku. 
Akutní i chronické plicní infekce – laryngitis, bronchitis, bronchiolitis, pneumonie  
a pneumonitidy. 
Pleurální patologie. 
Hnisavé afekce plicního parenchymu. 
Empyémy. 

 
Modul VII. – Tuberkulóza d tí a dospívajících 

Aplikace a hodnocení tuberkulinového testu.
Znalost epidemiologických opat ení a dohledu nad tuberkulózou. 
Znalost všech sou asných lé ebných režim . 

 
Modul VIII. – Cystická fibróza 

Znalost diagnostiky a lé ebných postup . 
Znalost epidemiologických opat ení. 

 
Modul IX. – Intenzivní pé e 

Znalost základ  um lé plicní ventilace, ventila ní podpory a resuscita ních postup . 
ešení novorozenc  s perinatálními patologickými stavy s postižením respira ního systému. 

 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru: 
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dosáhne pot ebné úrovn  schopností pro komunikaci s pacienty, p íbuznými 
i spolupracovníky,  
osvojí si provozní a administrativní innosti a management týmové práce,  
osvojí si základy po íta ové techniky jako prost edku pro ukládání a vyhledávání 
dat a odborných informací a jako prost edku komunikace, 
má základní znalosti léka ské etiky, právních p edpis  platných ve zdravotnictví, 
organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví. 

 

5 Hodnocení vzd lávání v nástavbovém oboru 

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném pracovišti. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem  
záznam školitele o absolvované praxi a školicích akcích v pr kazu 
odbornosti a v logbooku, záznamy o provedených innostech a výkonech 
v šestim sí ních intervalech.  

b) P edpoklady p ístupu k záv re né zkoušce 
absolvování požadované praxe, výkon  a školicích akcí potvrzené všemi 
školiteli se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou 
zp sobilostí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
vypracování písemné práce z d tské pneumologie na zadané téma (práce se 
nepožaduje u uchaze  s doloženou publika ní inností v oboru v periodiku 
s impakt faktorem vyšším než 1, dále u uchaze , kte í úsp šn  ešili grant 
IGA, GA R, GAUK v úloze hlavního ešitele, p ípadn  byli spolu ešiteli 
grantu v rámci EU.),  
potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást II.). 
c) Vlastní záv re ná zkouška 

praktická ást – vyšet ení pacienta, diagnostika, diferenciální diagnostika, 
vyšet ovací postup, navržená lé ba, 
teoretická ást – 3 odborné otázky. 
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6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotni tí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou 
zp sobilost. 

Absolvent nástavbového oboru d tská pneumologie získává zvláštní odbornou 
zp sobilost v oboru, která ho oprav uje k samostatnému výkonu innosti jako d tský 
pneumolog p sobící v d tské l žkové pé i na specializovaných pracovištích, v konziliární 
služb  v oboru d tská pneumologie, ve specializované nemocni ní ambulanci nebo  
ve specializované ambulanci v p ednemocni ní pé i.  
 

7 Charakteristika akreditovaného pracovišt  (AP) 

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 odst. 1 
zákona . 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. 
K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce na mate ském pracovišti v etn  ú asti 
na ústavních pohotovostních službách a dále umožn ní studia a pobytu na jiném 
akreditovaném pracovišti poskytujícím ást p ípravy, která není dostupná na vlastním 
pracovišti. Minimální kritéria akreditovaného pracovišt  jsou dána spln ním odborných, 
provozních, technických a personálních p edpoklad .  

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán p ípravy školence. 
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7.1 Akreditované pracovišt   

Personální 
požadavky 

Vedoucí/školitel má nejvyšší vzd lání v oboru a 10 let praxe v oboru d tská 
pneumologie nebo specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou 
zp sobilost v oboru d tská pneumologie a s minimálním úvazkem 1,0.  
Pom r školitel/školenec – 1:2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit  
v posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení: 
- spirometrie s vyšet ením k ivky pr tok-objem, klidové spirometrie, 
-metoda vyšet ení nep ímo m itelných objem  (celot lová 

pletysmografie, p ípadn  dilu ní metody), s výhodou m ení plicní 
pružnosti, 

- nespecifické bronchoprovoka ní inhala ní testy a základní zát žové 
testy,  

-monitorování oxygenace s možností no ního monitorování, 
- vlastní vyšet ování koncentrace chlorid  v potu.  

V rámci žádosti o akreditaci pracovišt  doloží u každé metody po et vyšet ení 
ro n , u vyšet ení chlorid  v potu i metodiku odb ru a zp sob zpracování 
vzorku. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Sou ásti podílející se na innosti pracovišt : 
- l žkové odd lení, kde se provádí klinická pé e o nemocné s akutními 

i chronickými respira ními nemocemi, 
- ambulantní složka, v níž jsou pravideln  sledovány d ti a mladiství 

s chronickými respira ními nemocemi a kde jsou tito pacienti 
dispenzarizováni, 

- cystická fibróza – vlastní ambulance pro CF a pé e o CF pacienty je 
žádoucí; ve výjime ných p ípadech lze zajistit smluvn  pobyt na jiném 
akreditovaném pracovišti, kde je pé e o nemocné CF provád na. 

AP musí p ímo spolupracovat s pracovišti jiných obor : 
- alergologie a klinická imunologie, 
- dostupnost konziliárních vyšet ení (otorinolaryngologie, 

dermatovenerologie, oftalmologie apod.), 
- radiologie a zobrazovací metody v etn  ultrazvuku, CT a HRCT, 
- dostupnost d tské flexibilní diagnostické bronchoskopie v etn  po tu 

výkon  a p íloha se specifikací vybavení; ve výjime ných p ípadech 
lze zajistit smluvn  pobyt na jiném akreditovaném pracovišti  
v rozsahu nutném pro spln ní daných požadavk , 

- rehabilita ní a fyzikální medicína se zam ením na respira ní trakt.  
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V decko-
výzkumná 

innost 

AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci vystupují na v deckých akcích 
a publikují odborná sd lení v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se 
na ešení výzkumných úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své 
p ípravy se zásadami v decké práce, m l by mít možnost seznámit se  
s výzkumnou inností pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení).

 

7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

1) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
d tská pneumologie, a to v ásti „akreditované pracovišt “. 

2) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 
v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 

3) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem d tské léka ství, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

4) ...v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
5) ...absolvování se týká léka , kte í p i výkonu povolání pacient m pouze indikují léka ské 

ozá ení, tzn. nejsou radia ními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou zp sobilost podle zákona . 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 20 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-  

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech  
ve zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)  
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti prevence. 2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé. 1 
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t Minimální 
po et hodin 

a) Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Veli iny a jednotky používané pro pot eby radia ní 
ochrany. 

1 

b) Systém radia ní ochrany, aplikace základních princip  radia ní ochrany  
do soudobé koncepce a legislativy EU a R. 1 

c) Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický 
charakter léka ského ozá ení, velikosti dávek pacient m pro typické 
radiologické postupy. 

1 

d) Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  
ionizujícího zá ení – význam indika ních kriterií (V stník MZ R . 11/03). 1 

e) Zásady pro uplat ování požadavk  radia ní ochrany pacient  p i provád ní  
a ízení zdravotnických výkon  s použitím zdroj  ionizujícího zá ení – 
optimalizace radia ní ochrany p i léka ském ozá ení (diagnostické referen ní 
úrovn , princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“). 

1 

f) Praktické metody ochrany radia ních a ostatních pracovník , ostatních 
pacient  a obyvatel p i využívání zdroj  ionizujícího zá ení ve 
zdravotnickém za ízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpe ování jakosti). 

1 

g) Odpov dnost za zajišt ní požadavk  radia ní ochrany p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení v léka ství: úloha indikujícího léka e, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s p ímou odpov dností. 

1 

h) Pracovn -léka ská pé e o radia ní pracovníky. Léka ská pomoc lidem 
ozá eným v d sledku radia ní nehody. 1 

Celkem 8 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací  
v oboru radiologický fyzik, p ípadn  se specializací v radia ní ochran  (Státní ústav radia ní 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní ú ad pro jadernou bezpe nost (dále jen „SÚJB“)) pro 
p edm ty v bodech a), b), c), e), f) a g).  
Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru radiologie  
a zobrazovací metody, neuroradiologie a d tská radiologie pro p edm t v bod  d). 
Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru pracovní 
léka ství, radiologie a zobrazovací metody, p ípadn  se specializací v radia ní ochran  (SÚRO, 
SÚJB) pro p edm t v bod  h).

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí výukových materiál .
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. 185/2009 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání léka , zubních léka  a farmaceut  
a oborech certifikovaných kurz ). 

 
 

1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru d tská radiologie je získání pot ebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností všemi zp soby zobrazování v obecné  
a obzvlášt  v d tské radiologii, které umož ují informace o vývoji, anatomii a funkci 
vyšet ované oblasti a o možnostech interven ní radiologie v d tském v ku. Zahrnuje oblast 
prenatálního a perinatálního vývoje, d tský v k a období dospívání do devatenácti let v ku  
a konzulta ní innost pro dosp lé v rámci chorobných stav , jejichž p vod je v d tství. 
D tský radiolog má být schopen úzké spolupráce s léka i ostatních klinických obor , 
obzvlášt  ve všech d tských specializacích a samostatné práce v l žkové i ambulantní složce. 
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2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do nástavbového oboru d tská radiologie je získání 
specializované zp sobilosti v oboru d tské léka ství nebo radiologie a zobrazovací metody. 

Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 83 zákona 
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než  
je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove  a kvalita nesmí 
být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Celková délka p ípravy v oboru d tská radiologie je v minimální délce 24 m síc   
pro léka e po získání specializované zp sobilosti v oboru radiologie a zobrazovací metody 
nebo 48 m síc  pro léka e po získání specializované zp sobilosti v oboru d tské léka ství, 
z toho 
 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  24 nebo 48 m síc  

ást I. 
Pro léka e se získanou specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací 
metody – v délce minimáln  24 m síc  

a) povinná praxe 
Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tská radiologie 1) 23  
z toho odborná stáž na pracovišti magnetické rezonance 2 
d tské léka ství 2), 3) – l žkové odd lení (p ípadn  odd lení perinatologie, d tské 
chirurgie a d tské neurologie) 1 

 
Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým 

personálním a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. 
 

nebo 
 
Pro léka e se získanou specializovanou zp sobilostí v oboru d tské léka ství – v délce 
minimáln  48 m síc  

b) povinná praxe 
Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tská radiologie 1) 47 
z toho odborná stáž na pracovišti magnetické rezonance 2 
d tské léka ství 2), 3) – l žkové odd lení (p ípadn  odd lení perinatologie, d tské 
chirurgie a d tské neurologie) 1 
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Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým 
personálním a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. 
 

ást II. 
c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná  

Kurzy, seminá e Po et dn  
kurz Léka ská první pomoc 4) 3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 4) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 4) 1 
kurz Radia ní ochrana pro aplikující odborníky 5) 30 hodin 
kurz D tská radiologie 6) 5 

 
Pokud výše uvedené kurzy byly absolvovány v rámci jiného vzd lávacího 

programu v dob  ne delší než 5 let, nemusí se absolvovat znovu a zapo ítají se. 
 

d) ú ast na vzd lávacích aktivitách - doporu ená 
Kurzy, seminá e Délka trvání 
odborné akce eské radiologické spole nosti nebo esko-Slovenské pediatrické 
spole nosti nebo Evropské radiologické spole nosti nebo Evropské spole nosti 
pediatrické radiologie nebo esko-Slovenské spole nosti pediatrické radiologie 
nebo eské léka ské spole nosti J.E.Purkyn  nebo eské léka ské spole nosti a 
odborných pracoviš  aj. 

v rozsahu  
min.20 hod. 

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (odborný index). Potvrzené výkony 
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku  
je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu 
výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
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Nezbytn  nutné teoretické a praktické znalosti  

Anatomické znalosti normálních a patologických obraz  ve všech oblastech 
lidského t la s p ihlédnutím k jejich vývoji s použitím všech vyšet ovacích 
modalit (skiaskopie, skiagrafie, US, CT, MR, AG) a využitím interven ních 
výkon . 
Vývojové a funk ní orgánové odchylky v diagnostickém zobrazování. 
Stavy a onemocn ní charakteristická pro prenatální a perinatální období, d tský 
v k a období dospívání do devatenácti let v ku a jejich následky projevující se 
v dosp losti.  
Vrozené vývojové vady.  
Onkologická onemocn ní zam ená na projevy a postupy zobrazování v d tském 
v ku. 

 
Seznam a po et provedených vyšet ení a interven ních výkon   
Vyšet ení a interven ní výkony Po et 
Trávicí trubice, b išní orgány u d tí 700 
Hrudník a kardiovaskulární systém v etn  nedonošených d tí a novorozenc  1000 
Muskuloskeletární systém u d tí 800 
Centrální nervový systém a oblast hlavy a krku u d tí 300 
Retroperitoneum, urogenitální systém u d tí 300 
Interven ní výkony u d tí (samostatné provedení zmín ných  
interven ních výkon ) 10 

 
Vyšet ení a výkony interven ní radiologie jsou provád ny všemi radiologickými 

modalitami: skiagrafií, skiaskopií, ultrasonografií, výpo etní tomografií, magnetickou 
rezonancí, angiografií. N která vyšet ení a interven ní výkony provádí uchaze  sám, u jiných 
asistuje. 

Po ty výkon  jsou relativním údajem a mohou se m nit, protože se obor trvale 
dynamicky vyvíjí. 
 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru: 

musí znát základy administrativy a managementu odborného odd lení, vnit ní 
organizace a chod práce, a to i v digitalizovaném provozu (PACS), 
musí znát  systém zdravotní pé e, základních právních p edpis  platných ve 
zdravotnictví, etiky, první pomoci. 
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5 Hodnocení vzd lávání v nástavbovém oboru 

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném pracovišti. 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 
záznam o absolvované praxi v pr kazu odbornosti a v logbooku  
s konkrétními údaji o provedených vyšet eních a interven ních výkonech 
pravideln  v šestim sí ních intervalech, hodnocení o ukon eném školení  
v jednotlivých odv tvích oboru. 

b) P edpoklad p ístupu k záv re né zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
písemné zpracování vybraného tématu, 
potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást II.). 
c) Vlastní záv re ná zkouška 

teoretická ást  – 3 odborné otázky, 
 – obhajoba písemné práce. 

praktická ást  – vyšet ení pacienta, stanovení diagnózy, diferenciální  
diagnostika, vyšet ovací postup, navržení lé by. 

 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotni tí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou 
zp sobilost.  

Absolvent nástavbového oboru d tská radiologie získává zvláštní odbornou zp sobilost, 
která ho oprav uje k samostatné innosti v celé ší i d tské radiologie v l žkových  
i ambulantních za ízeních v etn  interven ních metod, ve kterých byl vyškolen. Hodnotí a 
popisuje nálezy skiagrafické, US, CT, MR, AG d tských pacient  v etn  prenatální 
zobrazovací diagnostiky v celém rozsahu. Provádí konsiliární služby pro jiné klinické obory, 
podílí se na vzd lávání dalších specialist  v oboru, spolupracuje na výzkumných a v deckých 
projektech.  
 

7 Charakteristika akreditovaného pracovišt  (AP) 

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 zákona 
. 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. K tomu 

slouží ádné a plné zapojení školence do práce v etn  ú asti na ústavních pohotovostních 
službách a dále umožn ní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím 
ást p ípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Minimální kritéria AP jsou dána 

spln ním odborných, provozních, technických a personálních p edpoklad .  
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Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán p ípravy školence. 
 

7.1 Akreditované pracovišt   

Personální 
požadavky 

Školitel má specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou zp sobilost 
v oboru d tská radiologie a min. 3 roky praxe od získání specializované 
zp sobilosti nebo zvláštní odborné zp sobilosti a s minimálním úvazkem 0,6. 
Seznam dalších odborník  p sobících ve zdravotnickém za ízení 
akreditovaného pracovišt : 

- d tský chirurg se specializovanou zp sobilostí, 
- otorinolaryngolog se specializovanou zp sobilostí, 
- neurolog se specializovanou zp sobilostí, 
- d tský léka  se specializovanou zp sobilostí, 
- klinický onkolog se specializovanou zp sobilostí. 

Pom r školitel/školenec – 1:1-2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit 
v posledních 5 letech (celoživotní vzd lávání). 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

AP se zajišt ním nep etržitého provozu: 
- skiaskopie, 
- skiagrafie, 
- po íta ová tomografie – spirální, 
-magnetická rezonance, 
- ultrazvuk. 

Sou ásti podílející se na innosti pracovišt : 
- l žkové odd lení d tské chirurgie – min. 20 l žek, 
- l žkové d tské odd lení – min. 30 l žek, 
- l žkové odd lení anesteziologie a intenzivní medicíny, 
- l žkové odd lení ortopedie, 
- l žkové odd lení neurologie. 

Spektrum 
požadavk , 

výkon , 
inností 

Po et provád ných vyšet ení za týden: 
- po íta ová tomografie – spirální ....................................... 10, 
-magnetická rezonance ....................................................... 10, 
- ultrazvuk............................................................................ 40. 

V decko-
výzkumná 

innost  

P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 
Akreditované pracovišt  rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci publikují 
odborná sd lení v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se na ešení 
výzkumných úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své p ípravy se 
zásadami v decké práce, m l by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností 
pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet.
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7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

1) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené certifikovaným kurzem d tská radiologie,  
a to v ásti „akreditované pracovišt “. 

2) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 
v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 

3) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem d tské léka ství,  
a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

4) ...v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
5) … absolvování se týká pouze léka , kte í p i výkonu povolání p icházejí do styku se zdroji 

ionizujícího zá ení, realizují léka ské ozá ení a pracují jako aplikující odborníci.  
6) …v uvedeném vzd lávacím programu 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 20 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako- 

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.

 



104 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 5

8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech  
ve zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti prevence. 2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL 
a závislé. 1 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Radia ní ochrana pro aplikující odborníky 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Veli iny a jednotky v RO (stru né základy fyziky i.z., dávka, osobní dávkový 
ekvivalent, ekvivalentní dávka efektivní dávka). 1 

Biologické ú inky IZ (stochastické, nestochastické ú inky, závislost ú inku  
na dávce, hodnoty dávkových prah , p íklady koeficienty rizika, léka ský dohled 
nad radia ními pracovníky). 

2 

Cíle a principy RO (základní cíle RO, základní principy RO, specifika LO  
ve vztahu k princip m, diagnostické referen ní úrovn  (DRÚ), systém RO v R 
– návaznost na mezinárodní doporu ení). 

1 

P ehled zdroj  ozá ení populace a specifika LO (p írodní zdroje ozá ení, um lé 
zdroje ozá ení, podíl léka ského ozá ení, principy regulace jednotlivých složek 
ozá ení). 

1 

Zp soby ochrany p ed externím ozá ením a p íklady jejich aplikace (ochrana 
stín ním – p íklady (ochranné soustavy pracoviš , ochranné pom cky, filtrace 
RTG svazku,..), ochrana vzdáleností - p íklady (vzdálenost OK u pacienta, 
vzdálenost personálu od zdroje = ozá ené plochy na pacienta, …), ochrana 
asem + p íklady (zkracování doby skiaskopie, pulzní skiaskopie, neopakování 

expozic, …). 

1 

Fyzikální aspekty ovliv ující dávku pacienta (provozní parametry p ístroje, 
kvalita RTG svazku (velikost filtrace), vzdálenost OK a velikost ozá eného pole, 
regula ní programy AEC, AERC pro r zné druhy vyšet ení). 

1 

Základní legislativní požadavky na LO (Atomový zákon, požadavky  
na zp sobilost a vzd lávání pracovník  se ZIZ, odpov dnost radiologického 
fyzika, dohlížející osoby a osoby s p ímou odpov dností p i zajišt ní požadavk  
RO, požadavky na personální a technické vybavení, výb r vhodných RTG 
za ízení pro daný ú el, diagnostické referen ní úrovn  (DRÚ), návaznost  
na Národní radiologické standardy (NRS). 

1 

Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Veli iny a jednotky používané pro pot eby radia ní 
ochrany.  

1 

Systém radia ní ochrany, aplikace základních princip  radia ní ochrany  
do soudobé koncepce a legislativy EU a R.  1 

Specifický charakter léka ského ozá ení, velikosti dávek pacient  pro typické 
radiologické postupy.  1 

Typy rentgenových p ístroj . 1 

Zásady pro uplat ování požadavk  radia ní ochrany pacient  p i provád ní  
a ízení zdravotnických výkon  s použitím zdroj  ionizujícího zá ení - 
optimalizace radia ní ochrany p i léka ském ozá ení (diagnostické referen ní 
úrovn , princip ALARA). 

1 

Praktické metody ochrany radia ních a ostatních pracovník , ostatních pacient  
a obyvatel p i využívání zdroj  ionizujícího zá ení ve zdravotnickém za ízení 
(kontrolované a sledované pásmo, systém monitorování, vedení dokumentace, 
program zabezpe ování jakosti). 

2 
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Odpov dnost za zajišt ní požadavk  radia ní ochrany p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení v léka ství: úloha indikujícího léka e, aplikujícího odborníka, 
radiologického fyzika.  

2 

Standardní opera ní postupy a jejich význam pro snižování dávky. 7 
Nej ast jší chyby aplikujících odborník  p i posuzování vhodnosti 
diagnostického i terapeutického ozá ení. Odhad a hodnocení dávek na plod, 
konzultace k vybraným otázkám RO, požadavky na zajišt ní jakosti na RTG dg. 
pracovištích. 

6 

Celkem 30 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Radia ní ochrana pro aplikující odborníky 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody a praxí nejmén  
5 let v oboru, p ípadn  se specializací ve vyu ované problematice. 
Radiologický fyzik. 
Další odborníci, kte í se zabývají problematikou radia ní ochrany. 
Garantem kurzu musí být léka  s nejvyšším vzd láním v oboru a 10 let výkonu povolání v oboru 
specializace.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.5 Program kurzu D tská radiologie 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Zobrazovací metody používané v perinatologii a neonatologii. 
Specifika zobrazovací anatomie. 

4 

Základy radia ní hygieny v d tské radiologii. 2 
Zobrazování b icha. 8 
Zobrazování hrudníku. 8 
Zobrazování muskuloskeletálního systému. 6 
Zobrazování CNS u d tí . 6 
Týrané dít . 2 
Ov ení znalostí testem. 1

Celkem 37 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu D tská radiologie 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody a praxí nejmén  
10 let v oboru, p ípadn  se specializací ve vyu ované problematice. 
Garantem kurzu musí být léka  s nejvyšším vzd láním v oboru a 15 lety výkonu povolání v oboru 
specializace.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt .....................................................................8 

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

9 Doporu ená literatura..................................................................................................... 14 
 
* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 

. 185/2009 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání léka , zubních léka  a farmaceut   
a oborech certifikovaných kurz ). 

 
 

1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru epidemiologie je získání pot ebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností v užití epidemiologické metodologie a obecné 
a speciální epidemiologie infek ních nemocí, umož ujících samostatnou innost  
na epidemiologických pracovištích za ízení ochrany ve ejného zdraví a pracovištích sledování 
zdravotního stavu populace. 
 

2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do oboru epidemiologie je získání specializované 
zp sobilosti v oboru hygiena a epidemiologie. 
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Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 83 zákona  
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než je 
stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove  a kvalita nesmí být 
nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Celková délka p ípravy v oboru epidemiologie je v minimální délce 24 m síc , z toho 
 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  24 m síc  

ást I.  
a) povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
epidemiologie 1), 2) – pracovišt  s akreditací I. nebo II. typu  20 

z toho epidemiologie 2) – pracovišt  s akreditací II. typu  12 

 
b) povinná dopl ková praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
infek ní léka ství 3), 4) 2 
léka ská mikrobiologie 3), 5) 2 

 
Výcvik probíhá na standardních infek ních a mikrobiologických pracovištích, resp. 

klinikách s nep etržitým a neselektovaným p íjmem nemocných a dostate n  velkým 
spádovým územím, která získala akreditaci. Pracovišt  disponují náležitým personálním 
a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Povinná dopl ková praxe probíhá  
na p íslušných pracovištích téže nebo i jiné nemocnice, která získala akreditaci. 
 

ást II. 
c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Léka ská první pomoc 6) 3  
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managmentu a legislativy 6) 2  
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 6)  1  
kurz Aktuální epidemiologická problematika a epidemiologická metodologie 7) 14 

 
Pokud školenec absolvuje tytéž kurzy v rámci jiného vzd lávacího programu 

v dob  ne delší než 5 let, nemusí je absolvovat a zapo ítají se. 
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d) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 
Kurzy, seminá e Délka trvání 
vzd lávací akce po ádané Institutem postgraduálního vzd lávání  
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo eskou léka skou komorou (dále jen 
„ LK“) a dalšími institucemi pov enými vzd láváním, v etn  ú asti  
na konferencích, sympóziích atd. 

v rozsahu min. 
20 hod. ro n  

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (odborný index). Potvrzené výkony 
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku  
je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu 
výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
 
Teoretické znalosti 

Školenec musí prokázat teoretické znalosti, a to zejména: 

schopnost popsat demografickou strukturu dané populace a z ní vyvodit možné 
charakteristiky zdravotního stavu této populace, 
znalost základních princip  identifikace životních podmínek a faktor  životního 
prost edí, které mohou, bu  negativn  (rizikové faktory) nebo pozitivn , ovlivnit 
zdravotní stav populace, 
znalost metody asových ad a um t ji použít; um t zhodnotit trend nemocnosti  
a úmrtnosti, 
identifikovat zdroje dat, zhodnotit jejich spolehlivost a ur it metodiku jejich sb ru, 
t íd ní a zp sob hodnocení, 
charakterizovat ukazatele extenzity a intenzity, provést výpo et ukazatel  
demografických a ukazatel  nemocnosti a úmrtnosti, 
ur it vhodný zp sob prezentace dat, 
provést zhodnocení nemocnosti a úmrtnosti podle základních deskriptivních 
charakteristik (osoba, místo, as) spolu s užitím standardizace, 
na základ  zjišt ných asociací um t vyslovit hypotézu o možných p í inných 
vztazích mezi faktory a nemocí a vysv tlit vztahy mezi asociací a kauzalitou, 
dokázat navrhnout vhodnou epidemiologickou studii k efektivní identifikaci 
faktor  ovliv ujících riziko vzniku daného onemocn ní, zd vodnit výhody  
a nevýhody r zných epidemiologických studií, 
um t posoudit výsledky praktické aplikace epidemiologické metody práce 
(epidemiologické studie) p i sledování zdravotního stavu populace, 
ur it vhodnost screeningového testu pro daný úkol s ohledem na jeho senzitivitu  
a specificitu a predik ní hodnotu, 
znát zásady náhodného výb ru a um t použít r zné metody tohoto výb ru, 
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znát obvyklé zdroje systematických chyb (bias) a zavád jících faktor  
(confounding) p i plánování resp. hodnocení epidemiologických studií, znát 
zp soby jejich eliminace, 
um t vypo ítat standardní chybu a intervaly spolehlivosti,  
znát základní epidemiologické ukazatele vztahu mezi expozicemi a následkem,  
znát základy multifaktoriální analýzy, 
um t používat základní epidemiologický software. 

 
Nedílnou sou ástí rozsahu znalostí epidemiologické metodologie je: 

znalost princip  obecné epidemiologie infek ních nemocí, 
zevrubná znalost epidemiologické charakteristiky, biologických vlastností 
p vodc , metod laboratorní diagnostiky, protiepidemických opat ení všech nákaz  
u nás se b žn  vyskytujících a u nákaz podléhajících Mezinárodnímu zdravotnímu 
ádu, 

orienta ní znalost epidemiologické charakteristiky, základních biologických 
vlastností p vodc , princip  laboratorní diagnostiky a základních 
protiepidemických opat ení nákaz pro nás exotických, 
znalost zásad problematiky dozoru nad hygienickými podmínkami  
ve zdravotnických za ízeních a za ízeních sociální pé e (pevné odpady, možná 
zdravotní rizika pro obyvatelstvo). 

 
Praktické dovednosti 

Školenec musí prokázat praktické znalosti, a to zejména: 

znalost aplikace princip  epidemiologické metody v terénní praxi, 
zvolit a provést optimální výb r soubor  pro epidemiologické studie s ohledem  
na vylou ení zavád jících a zkreslujících faktor  a vlivu náhody, 
znalost indikace vhodného typu epidemiologické studie pro danou situaci; 
schopnost navrhnout obrysy protokolu studie, 
kriticky zhodnotit výsledky epidemiologické studie, 
orientaci v metodách v souvislosti se sledováním jednotlivých aspekt  zdravotního 
stavu populace resp. s p ípravou epidemiologických studií, 
znalost aplikace optimálních protiepidemických opat ení v dané epidemiologické 
situaci v etn  zhodnocení jejich ú innosti, 
schopnost epidemiologického zd vodn ní imunopreventivních, resp. 
imunoprofylaktických opat ení v r zných epidemiologických situacích, 
detailní znalost zp sob  odb ru a transportu biologického materiálu odebíraného 
v ohnisku nákazy, 
schopnost nástinu komplexních opat ení k potla ení výskytu nozokomiálních 
nákaz v daném zdravotnickém za ízení, 
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schopnost komplexní interpretace epidemiologických, klinických a laboratorních 
dat pro danou situaci. 

 
Z ostatních obor  

Infek ní léka ství 

Základní znalost patogeneze infek ních onemocn ní u nás se vyskytujících  
a závažných infek ních onemocn ní exotických. 

 
Léka ská mikrobiologie 

Orienta ní znalost z obecné léka ské mikrobiologie. 
Schopnost indikace optimálních vyšet ovacích metod nákaz u nás se 
vyskytujících. 
Schopnost interpretace laboratorních výsledk . 

 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru: 

zná organizaci zdravotnictví, právní p edpisy a na ízení platná na úseku hygieny 
obecné a komunální a související p edpisy pro další výkon innosti v oboru, 
právní rámec léka ské praxe. 

 

5 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném pracovišti. 

a) Záznam školitele o absolvované praxi a konkrétních innostech na školicích 
pracovištích v pr kazu odbornosti (po 3 m sících) a v logbooku. 

b) P edpoklady p ístupu k záv re né zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
vypracování písemné práce/projektu z vlastní praxe (p edložena nejmén   
1 m síc p ed termínem ústní zkoušky), 
potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást II.). 
c) Vlastní záv re ná zkouška 

praktická ást  – obhajoba projektu z vlastní praxe,  
  – písemný test – úsp šnost min. 75%. 

teoretická ást – 3 odborné otázky.  
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6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotni tí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou 
zp sobilost. 

Absolvent nástavbového oboru epidemiologie je schopen p ipravovat, realizovat  
a vyhodnocovat surveillance programy a epidemiologické studie zam ené na prevenci 
infek ních nemocí, plánovat, provád t, ídit a kontrolovat protiepidemická opat ení.  
Je zp sobilý aplikovat principy medicíny založené na d kazech v p íprav , realizaci, 
hodnocení a interpretaci výsledk  epidemiologických studií zam ených na sledování 
zdravotního stavu populace. 
 

7 Charakteristika akreditovaných pracoviš   

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 zákona 
. 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. K tomu 

slouží ádné a plné zapojení školence do práce v etn  ú asti na pohotovostních službách  
a dále umožn ní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím ást 
p ípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Vzhledem k rozdílnému rozsahu 
poskytované odborné pé e a výuky se rozlišují následující typy pracoviš . Minimální kritéria 
akreditovaného pracovišt  jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad . 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán p ípravy školence. 
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7.1 Akreditovaná pracovišt  (AP) 

7.1.1 Akreditované pracovišt  I. typu  

Personální 
požadavky 

Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru epidemiologie a nejmén  10 let 
výkonu povolání léka e v oboru specializace, z toho alespo  5 let od získání 
specializované zp sobilosti nebo zvláštní odborné zp sobilosti v oboru 
epidemiologie a s minimálním úvazkem 0,5. 
Pom r školitel/školenec – 1: 1-2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  
profesním životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických 
aktivit v posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, 
vždy výukový plán p edkládá. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

U ebna s PC a dataprojektorem. 
Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

AP je územní pracovišt  Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“), které 
provádí epidemiologická šet ení i eší epidemiologické studie. 

V decko 
výzkumná 

innost 

AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci publikují odborná sd lení  
v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se na ešení výzkumných 
úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své p ípravy se zásadami 
v decké práce, m l by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností 
pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení). 
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7.1.2 Akreditované pracovišt  II. typu  

Personální 
požadavky 

Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru epidemiologie a nejmén  10 let 
výkonu povolání léka e v oboru specializace, z toho alespo  5 let od získání 
specializované zp sobilosti nebo zvláštní odborné zp sobilosti v oboru 
epidemiologie a s minimálním úvazkem 0,5. 
Pom r školitel/školenec – 1: 1-2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  
profesním životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických 
aktivit v posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, 
vždy výukový plán p edkládá. 

Materiální  
a technické 

vybavení 

U ebna s PC a dataprojektorem. 
Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Kontinuální innost pracovišt  dle Statutu MZ, provád ní kompletního 
Státního zdravotního dozoru.  
AP je KHS nebo její územní pracovišt , které provádí epidemiologická 
šet ení i eší epidemiologické studie, nebo Státní zdravotní ústav. 

V decko 
výzkumná 

innost 

AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci publikují odborná sd lení  
v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se na ešení výzkumných 
úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své p ípravy se zásadami 
v decké práce, m l by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností 
pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení). 

 

7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

1) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
epidemiologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“.  

2) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
epidemiologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  II. typu“. 

3) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 
v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 

4) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem infek ní léka ství,  
a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

5) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem léka ská 
mikrobiologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

6) … v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
7) … v uvedeném vzd lávacím programu. 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 20 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-  

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech ve 
zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)  
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti prevence. 2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL  
a závislé. 1 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Aktuální epidemiologická problematika  
a epidemiologická metodologie 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Uspo ádání epidemiologických studií (design deskriptivních, analytických  
a interven ních studií). 4 

Ukazatele asociace (výpo ty na modelových p íkladech). 4 
Hierarchie a váha v deckých d kaz . Zevšeobecn ní a kauzalita. Kritéria 
kauzality. 3 

Interní a externí validita epidemiologické studie, iterakce. Selek ní a informa ní 
bias, confounding. Hodnocení role náhody. 3 

Problémov  orientovaná výuka ( ešení modelových situací a praktických 
p íklad . 3 

EBM – princip, uplatn ní v diagnostice, v hodnocení prognózy, p i volb  
nejvhodn jší terapie. 4 

Syntéza v deckých dat (p ehledové lánky, metaanalýzy a systematické 
p ehledy). Vyhledávání d kaz  v elektronických zdrojích. Procvi ení vyhledání 
d kazu v dostupných zdrojích. 

4 

Tvorba soubor  pro epidemiologické studie. Zpracování a prezentace 
epidemiologických dat. Aplikace biostatistiky v epidemiologickém výzkumu. 4 

Aktuality v epidemiologii infek ních nemocí a jejich prevenci. 4 
Vysoce virulentní nákazy a jejich prevence a represe. 3 
Šet ení v ohnisku nákazy. Problémová výuka ( ešení modelové situace). 4 
Celkem 40 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Aktuální epidemiologická problematika  
a epidemiologická metodologie 

Personální zabezpe ení 

Léka i s nejvyšším vzd láním v oboru epidemiologie nebo se specializovanou zp sobilostí nebo  
zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru epidemiologie a praxí nejmén  5 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru epidemiologie a nejmén  10 let praxe v oboru.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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9 Doporu ená literatura 

Doporu ená literatura 
G PFERTOVÁ, 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. 
TICHÁ EK, B. Epidemiologická metoda a její aplikace. Praha: Avicenum, 1989. 169 s.  
ŽÁ EK, A. Metody studia zdraví a nemocí v populaci: úvod do epidemiologie neinfek ních chorob. 
2. uprav. a dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1984. 402 s.  
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Vzd lávací program 
 nástavbového oboru * 

HYGIENA D TÍ A DOROSTU 
 
1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru ............................................................................... 1 
2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru ......................................... 1 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  12 m síc ............................................2 
3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, seznam 

požadovaných výkon ....................................................................................................... 3 
4 Všeobecné požadavky........................................................................................................ 4 
5 Hodnocení vzd lávání v nástavbovém oboru.................................................................. 4 
6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání v nástavbovém oboru 

získal zvláštní odbornou zp sobilost ............................................................................... 5 
7 Charakteristika akreditovaného pracovišt  (AP)........................................................... 5 

7.1 Akreditované pracovišt ............................................................................................6 
7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt .....................................................................7 

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

9 Doporu ená literatura..................................................................................................... 13 
 
* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 

. 185/2009, o oborech specializa ního vzd lávání léka , zubních léka  a farmaceut   
a oborech certifikovaných kurz ). 

 
 

1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru hygiena d tí a dorostu je výchova odborník   
s pot ebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi schopných zhodnotit životní 
a pracovní podmínky v etn  odhadu rizik, stav výživy a posoudit jejich vliv na zdravý vývoj 
d tí  
a mladistvých, ochránit a zlepšovat jejich t lesné, duševní a sociální zdraví. 
 

2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do oboru hygiena d tí a dorostu je získání specializované 
zp sobilosti v oboru hygiena a epidemiologie. 
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Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 83 zákona  
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než je 
stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove  a kvalita nesmí být 
nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Celková délka p ípravy v oboru hygiena d tí a dorostu je v minimální délce  
12 m síc , z toho 
 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  12 m síc  

ást I. 
a) povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
hygiena d tí a dorostu 1) 10 

 
b) povinná dopl ková praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tské léka ství 2), 3)  1 
infek ní léka ství 2), 4) 1 

 
Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým personálním  

a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Povinná dopl ková praxe probíhá na 
p íslušných pracovištích téže nebo jiné nemocnice, která získala akreditaci. 
 

ást II. 
c) ú ast na vzd lávacích aktivitách - povinná 

Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Léka ská první pomoc 5) 3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 5) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 5) 1 
kurz Hygiena d tí a dorostu 6) 2 

 
Pokud školenec absolvuje tytéž kurzy v rámci jiného vzd lávacího programu 

v dob  ne delší než 5 let, nemusí je absolvovat a zapo ítají se. 
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d) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 
Kurzy, seminá e Délka trvání 
vzd lávací akce po ádané Institutem postgraduálního vzd lávání ve 
zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo eskou léka skou komorou (dále jen 
„ LK“) a dalšími institucemi pov enými vzd láváním, v etn  ú asti na 
sympoziích, konferencích, kurzech, konzulta ních dnech atd. 
seminá e krajských hygienik  jednotlivých obor  hygieny 

v rozsahu min. 
20 hod 

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností 

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (odborný index). Potvrzené výkony 
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku  
je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu 
výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
 
Teoretické znalosti 

Koncepce a nápl  oboru, metodika plánování innosti, metodické vedení  
a spolupráce s ostatními obory hygienické služby a zdravotnického terénu. 
V kové zvláštnosti t lesného a duševního vývoje d tí a mladistvých. 
Zp soby sledování a hodnocení ukazatel  zdravotního stavu d tí a mladistvých. 
Vlivy prost edí, pracovního prost edí a pedagogického procesu na zdravý vývoj 
d tí a mladistvých. 
Rizikové faktory hromadn  se vyskytujících chronických onemocn ní a možnosti 
intervence. 
Hodnocení správné výživy ve vztahu ke zdravotnímu stavu v jednotlivých 
vývojových stádiích. 
Energetická pot eba organismu, doporu ené výživové dávky. 
Ochranné a rizikové faktory ve výživ  s ohledem na další vývoj organismu. 
Vliv t lesné aktivity d tí a mladistvých na zdraví. 
D tská úrazovost a její prevence. 
Hygienické požadavky na provoz školských a ostatních za ízení pro d ti  
a mladistvé. 
Hygienické požadavky na školní stravování. 
Podmínky pro konání zotavovacích akcí, škol v p írod  a jiných akcí pro d ti. 
Požadavky na vnit ní prost edí staveb a venkovních hracích ploch. 
Podmínky ochrany zdraví p i práci d tí a mládeže. 
Epidemiologické metody sledování zdravotního stavu d tí a mladistvých. 
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Problematika infek ních nemocí v p edškolních a školních kolektivech, zp soby 
prevence a represe. 
Pravidelné o kování d tí a mladistvých. 
Koncepce, zásady a provád ní drogové epidemiologie a prevence škodlivých 
návyk . 
Odhad míry rizika a jeho ízení v oboru. 
Terorismus, radia ní, chemické a biologické napadení, principy ochrany. 
Platná zdravotnická legislativa vztahující se k d tem a mladistvým. 

 
Praktické dovednosti 

P íprava, design (projekt) a provedení epidemiologické studie zdravotního stavu  
d tí nebo dorostu. 
Užití a interpretace statistických metod v souvislosti s aspekty sledování 
konkrétního zdravotního stavu nebo stavu výživy v jednom kolektivu d tí. 
Zpracování optimálních protiepidemických opat ení v konkrétní situaci, 
v kolektivu (vzdušné nebo alimentární nákazy). 
Posouzení hygienických požadavk , prostorových podmínek, osv tlení, vytáp ní, 
zásobování vodou a úklidu ve dvou p edškolních a dvou školských za ízení. 
Posouzení 3 denních režim  v za ízení pro d ti a mladistvé, návrh na jeho úpravu, 
provozní ády. 
Posouzení celodenního jídelní ku pro uzav enou skupinu d tí a mládeže vždy 
v jednotlivých v kových skupinách. 
Antropometrické m ení ve dvou v kových skupinách, hodnocení ukazatel . 

 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru: 

má schopnost využívat znalosti evropských a národních právních p edpis   
ve zdravotnictví, p edpis  publikovaných ministerstvem zdravotnictví, 
ministerstvem životního prost edí, a dalšími ministerstvy, a dalších p edpis  
souvisejících s inností v oboru. 

 

5 Hodnocení vzd lávání v nástavbovém oboru 

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném pracovišti. 

a) Záznam školitele o absolvované praxi a konkrétních innostech na školicích 
pracovištích v pr kazu odbornosti (po 3 m sících) a v logbooku. 

b) P edpoklady p ístupu k záv re né zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 
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p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást II.). 
c) Vlastní záv re ná zkouška 

praktická ást  – obhajoba projektu z vlastní praxe,  
  – písemný test – úsp šnost min. 75%. 

teoretická ást – 3 odborné otázky.  
 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotni tí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou 
zp sobilost. 

Absolvent nástavbového oboru hygiena d tí a dorostu je oprávn n hodnotit vliv 
životních podmínek a životního stylu na zdraví d tí a mladistvých. Je schopen posoudit  
a odborn  zd vodnit a usm rnit návrhy nápravných opat ení, iniciovat a ídit preventivní 
programy zdraví. Opírá se o odhad zdravotních rizik, jejich interpretaci a ízení. S pomocí 
legislativy prosazuje ochranu ve ejného zdraví. Je oprávn n samostatn  vykonávat všechny 
výše uvedené innosti. 
 

7 Charakteristika akreditovaného pracovišt  (AP) 

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 zákona 
. 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. K tomu 

slouží ádné a plné zapojení školence do práce v etn  ú asti na ústavních pohotovostních 
službách a dále umožn ní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím 
ást p ípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Minimální kritéria akreditovaného 

pracovišt  jsou dána spln ním odborných, provozních, technických a personálních 
p edpoklad . 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán p ípravy školence. 
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7.1 Akreditované pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru hygiena d tí a dorostu a nejmén   
10 let výkonu povolání léka e v oboru specializace, z toho alespo  5 let  
od získání specializované zp sobilosti nebo zvláštní odborné zp sobilosti 
v oboru hygiena d tí a dorostu a s minimálním úvazkem 0,5.  
Pom r školitel/školenec – 1: 1-2 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  
profesním životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických 
aktivit v posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, 
vždy výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

PC, dataprojektor, internet. 
Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Kontinuální innost pracovišt  dle Statutu MZ, provád ní Státního 
zdravotního dozoru. 
AP je Krajská hygienická stanice nebo její územní pracovišt , které provádí 
epidemiologická šet ení i eší epidemiologické studie, nebo Státní zdravotní 
ústav.

V decko 
výzkumná 

innost 

AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci publikují odborná sd lení  
v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se na ešení výzkumných 
úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své p ípravy se zásadami 
v decké práce, m l by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností 
pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení). 

 



ČÁSTKA 5    �    VĚSTNÍK MZ ČR 131

7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

1) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
hygiena d tí a dorostu, a to v ásti „akreditované pracovišt “. 

2) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 
v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 

3) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem d tské léka ství,  
a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

4) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem infek ní léka ství,  
a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

5) … v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
6) … v uvedeném vzd lávacím programu. 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 20 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 

Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-  

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech ve 
zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)  
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti prevence. 2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé. 1 
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 
Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Hygiena d tí a dorostu 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Aktuální legislativní zm ny v oboru. 2 

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

Speciální chemické noxy v ovzduší z pr myslové a zem d lské innosti. 2 
Požadavky na kvalitu pitné vody ze zdravotního hlediska. 2 

Speciální úprava vody, její p ednosti a rizika. 3 

Teplá užitková voda (TUV), její úprava a rizika pro zdraví. 1 
Domácí rekrea ní a rehabilita ní bazény a jejich rizika. 2 
Zdravotní nebezpe í z p írodních koupališ . 3 
Hygiena p dy, poh ebnictví. 1 
Likvidace zne išt ní p dy chemicky a mikrobiologicky. 3 
Hygiena bydlení – rizika. 1 
Hluk a vibrace (bydlení, doprava, letecká doprava). 
EIA možnosti orgánu ochrany ve ejného zdraví. 1 

Hygiena odpad , zdravotnických a zvlášt  nebezpe ných. 1 
Celkem 24 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Hygiena d tí a dorostu  

Personální zabezpe ení 

Léka i s nejvyšším vzd láním v oboru hygiena d tí a dorostu nebo se zvláštní odbornou 
zp sobilostí nebo specializovanou zp sobilostí v oboru hygiena d tí a dorostu a praxí nejmén   
5 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru hygiena d tí a dorostu a nejmén  10 let praxe.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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9 Doporu ená literatura 

Doporu ená literatura 
G PFERTOVÁ, 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. 
TICHÁ EK, B. Epidemiologická metoda a její aplikace. Praha: Avicenum, 1989. 169 s.  
ŽÁ EK, A. Metody studia zdraví a nemocí v populaci: úvod do epidemiologie neinfek ních chorob. 
2. uprav. a dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1984. 402 s. 
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7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt .....................................................................8 
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9 Doporu ená literatura..................................................................................................... 14 
 
* Certifikovaný kurz (název „nástavbový obor“ vyplývá z legislativní zkratky dle vyhlášky 

. 185/2009, o oborech specializa ního vzd lávání léka , zubních léka  a farmaceut   
a oborech certifikovaných kurz ). 

 
 

1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru hygiena obecná a komunální je získání 
zvláštní odborné zp sobilosti osvojením pot ebných teoretických znalostí a praktických 
dovedností v oblasti ochrany a podpory zdraví, umož ujících samostatnou innost na úseku 
státního zdravotního dozoru a státní správy, spo ívající ve schopnosti ochránit a zlepšovat 
t lesné, duševní a sociální zdraví, zvyšovat zdatnost, odolnost a pocit subjektivní pohody 
v b žném život , p i práci a bydlení.  
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2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do oboru hygiena obecná a komunální je získání  
specializované zp sobilosti v oboru hygiena a epidemiologie. 

Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 83 zákona  
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než je 
stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove  a kvalita nesmí být 
nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Celková délka p ípravy v oboru hygiena obecná a komunální je v minimální délce  
12 m síc , z toho 
 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  12 m síc  

ást I.  
a) povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
hygiena obecná a komunální 1) 10 

 
b) povinná dopl ková praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
stáž na specializovaném pracovišti 1 

léka ská mikrobiologie 2), 3) – pracovišt  s mikrobiologickou laborato í  
nebo  
alergologie a klinická imunologie 2), 4) – pracovišt  se zam ením na 
imunologii 
léka ská genetika 2), 5) – pracovišt  se zam ením na cytogenetiku 

z toho 

návykové nemoci  6) – pracovišt  se zam ením na toxikologii 

1 

hygienická laborato  7)  1 
 

Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým personálním  
a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Povinná dopl ková praxe probíhá na 
p íslušných pracovištích téže nebo jiné nemocnice, která získala akreditaci, a to v rozsahu 
odpovídajícímu individuálním pot ebám školence. 
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ást II.  
c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, seminá e  Po et dn  
kurz Léka ská první pomoc 8) 3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 8) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 8)  1 
kurz Hygiena obecná a komunální 9) 2 

 
Pokud školenec absolvuje tytéž kurzy v rámci jiného vzd lávacího programu 

v dob  ne delší než 5 let, nemusí je absolvovat a zapo ítají se. 
 

d) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 
Kurzy, seminá e Délka trvání 
vzd lávací akce po ádané Institutem postgraduálního vzd lávání  
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo eskou léka skou komorou (dále jen 
„ LK“) a dalšími institucemi pov enými vzd láváním v etn  ú asti  
na konferencích, sympoziích atd. 
seminá e krajských hygienik  jednotlivých obor  hygieny 
odborné p ednášky souvisejících obor  

v rozsahu min. 
20 hod. ro n  

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (odborný index). Potvrzené výkony 
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku  
je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu 
výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
 
Teoretické znalosti  

P edpokladem je schopnost aplikace poznatk  a nezbytná orientace v základních 
principech dotýkajících se jednotlivých faktor  ešených v hygien  obecné a komunální. 

Hygiena ovzduší – chemické složení a fyzikální vlastnosti venkovního a vnit ního 
(indoor) ovzduší, zdravotní rizika populace. 
Hygiena vody – požadavky na kvalitu pitné vody, teplá voda, rekrea ní vody, 
požadavky na koupališt , bazény. Opat ení p i zásobování, zdravotní nebezpe í  
z r zných druh  vod. 
Hygiena odpad  – možná zdravotní rizika pro obyvatelstvo, producenta.  
Hygiena p dy – zdravotní rizika p i jejím zne išt ní pro obyvatelstvo. 
Poh ebnictví – ády poh ebiš , tlecí doba, exhumace, p evozy do ciziny. 
Hygiena bydlení – hodnocení zdravotních rizik bydlení.  
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Hluk a vibrace v komunálním prost edí. 
Stanoviska k územním plán m, urbanizace území, výstavba obytných celk   
a obchodních a zábavných center.Vliv staveb na životní prost edí a životní 
podmínky. Rekrea ní využití. 
Hygienická problematika p i výstavb . 
Hygienická problematika p i z izování a provozu služeb a živností. 
Hodnocení vlivu životních podmínek a životního stylu na zdravotní stav populace, 
její skupiny i jednotlivá etnika – metodiky studií a sb r dat pot ebných  
pro hodnocení. Zdravotní výchova, motivace k prevenci. 
Orientace v hodnocení zdravotních rizik prost edí (EIA). 

 
Praktické dovednosti  

Hodnocení kvality ovzduší venkovního i vnit ního. 
Hodnocení kvality pitné vody. 
Hodnocení rekrea ních vod. 
Hodnocení odpad  a nakládání s nimi z hlediska možných zdravotních rizik.  
Hodnocení územního plánu. 
Hodnocení zdravotního stavu vybrané popula ní skupiny. 
Zhodnocení imunitního stavu vybrané populace a získávání dat. 
Zhodnocení cytogenetických a toxikologických test  u vybrané populace  
a získávání dat. 

 
Praktické dovednosti 

Všechny teoretické znalosti musí být školenec schopen aplikovat v rámci praktických 
dovedností v hygienické praxi s uplatn ním jejího hlavního úkolu, tj. zajišt ní správných 
životních podmínek a zdravotn  nezávadného prost edí. 
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Minimální po ty výkon  
Výkony Po et 
Hodnocení kvality ovzduší z hlediska možných zdravotních rizik 2 p ípady 
Hodnocení kvality rekrea ní vody 4 p ípady 
Hodnocení teplotn  vlhkostních podmínek v pobytových místnostech 1 p ípad 
Vyhodnocení hlukové studie a výsledku m ení hluku 1 p ípad 
Posouzení provozního ádu 1 p ípad 
Posouzení návrh  preventivních opat ení, p ípadn  postup  k odstran ní 
negativních vliv  3 studie 

Vyjád ení stanoviska v procesu IPPC a EIA (dopad vlivu životního prost edí na 
zdraví) 1 studie 

Ú ast na akcích spojených s problematikou výchovy a vzd lávání na úseku 
hygieny komunální (nap . výchova léka  1. linie apod. s p edložením pot ebné 
dokumentace) 

min. 5 akcí 

 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru: 
má znalosti základních evropských a národních právních p edpis  na úseku 
hygieny obecné a komunální a souvisejících p edpis  pro další výkon innosti 
v oboru. 

 

5 Hodnocení vzd lávání v nástavbovém oboru 

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném pracovišti. 

a) Záznam školitele o absolvované praxi a konkrétních innostech na školicích 
pracovištích v pr kazu odbornosti (po 3 m sících) a v logbooku. 

b) P edpoklady p ístupu k záv re né zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást II.). 
c) Vlastní záv re ná zkouška 

praktická ást – obhajoba projektu z vlastní praxe v publika ní form   
a s dv ma oponentními posudky, 
písemný test – úsp šnost min.75%, 
teoretická ást – 3 odborné otázky.  
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6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotni tí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou 
zp sobilost. 

Absolvent nástavbového oboru hygiena obecná a komunální je oprávn n vykonávat 
samostatn  všechny výše uvedené innosti.  
 

7 Charakteristika akreditovaného pracovišt  (AP) 

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 odst. 1 
zákona . 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. 
K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce v etn  ú asti na ústavních 
pohotovostních službách a dále umožn ní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti 
poskytujícím ást p ípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Minimální kritéria 
akreditovaného pracovišt  jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad . 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán p ípravy školence. 
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7.1 Akreditované pracovišt   

Personální 
požadavky 

Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru hygiena obecná a komunální  
a nejmén  10 let výkonu povolání léka e v oboru specializace nebo 
specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru 
hygiena obecná a komunální, z toho min. 5 let od získání specializované 
zp sobilosti nebo zvláštní odborné zp sobilosti a s minimálním úvazkem 
0,5. 
Pom r školitel/školenec – 1: 1-2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  
profesním životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických 
aktivit v posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, 
vždy výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

PC, dataprojektor, internet. 
Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

AP je Krajská hygienická stanice nebo její územní pracovišt , které provádí 
epidemiologická šet ení i eší epidemiologické studie, nebo Státní zdravotní 
ústav. 

V decko 
výzkumná 

innost  

AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci publikují odborná sd lení  
v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se na ešení výzkumných 
úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své p ípravy se zásadami 
v decké práce, m l by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností 
pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení).
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7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

1) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
hygiena obecná a komunální, a to v ásti „akreditované pracovišt “. 

2) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 
v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 

3) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem léka ská 
mikrobiologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

4) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem alergologie a klinická 
imunologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

5) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem léka ská genetika, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

6) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
návykové nemoci, a to v ásti „akreditované pracovišt “. 

7) Hygienická laborato  je sou ástí Zdravotního ústavu. Pracovišt  musí spl ovat podmínky 
stanovené vyhláškou . 185/2009 Sb.  

8) … v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
9) … v uvedeném vzd lávacím programu. 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 20 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 

Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  - punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-  

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu 
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech ve 
zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)  
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti prevence. 2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé. 1 
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Hygiena obecná a komunální 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Aktuální legislativní zm ny v oboru. 1 
Fyzikální a chemické vlastnosti ovzduší a jejich dopady na zdraví.  2 
Speciální chemické noxy v ovzduší z pr myslové a zem d lské innosti. 2 
Požadavky na kvalitu pitné vody ze zdravotního hlediska.  2 

Speciální úprava vody, její p ednosti a rizika. 2 

Teplá užitková voda (TUV), její úprava a rizika pro zdraví.  2 
Domácí rekrea ní a rehabilita ní bazény a jejich rizika.  2 
Zdravotní nebezpe í z p írodních koupališ . 1 
Hygiena p dy, poh ebnictví. 1 
Likvidace zne išt ní p dy chemicky a mikrobiologicky. 2 
Hygiena bydlení – rizika. 1 
Hluk a vibrace (bydlení, doprava, letecká doprava). 2 
EIA možnosti orgánu ochrany ve ejného zdraví. 1 
Hygiena odpad , zdravotnických a zvlášt  nebezpe ných.  1 
Sb r dat, jejich hodnocení, studie vlivu prost edí na zdraví.  2 
Celkem 24 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Hygiena obecná a komunální 
Personální zabezpe ení 

Léka i s nejvyšším vzd láním v oboru hygiena obecná a komunální nebo se zvláštní odbornou 
zp sobilostí nebo specializovanou zp sobilostí v oboru hygiena d tí a dorostu a praxí nejmén  5 
let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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9 Doporu ená literatura 
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ŠRÁMOVÁ, H., a kol. Nozokomiální nákazy II Praha: Maxdorf, 2001. 303 s.  ISBN 80-85912-25-2. 
TICHÁ EK, B. Epidemiologická metoda a její aplikace. Praha: Avicenum, 1989. 169 s.  
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1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru hygiena výživy a p edm t  b žného užívání  
je získání zvláštní odborné zp sobilosti osvojením pot ebných teoretických znalostí  
a praktických dovedností v oblasti ochrany a podpory zdraví, umož ujících samostatnou 
innost na úseku státního zdravotního dozoru a státní správy a dále v ambulantní pé i  

a poradenství, spo ívající ve schopnosti ochránit a zlepšovat t lesné, duševní a sociální 
zdraví, zvyšovat zdatnost, odolnost a pocit subjektivní pohody výživou.  
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2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do oboru hygiena výživy a p edm ty b žného užívání  
je získání specializované zp sobilosti v oboru hygiena a epidemiologie. 

Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 83 zákona  
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než  
je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove  a kvalita nesmí 
být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Celková délka p ípravy v oboru hygiena výživy a p edm t  b žného užívání  
je v minimální délce 12 m síc , z toho 
 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  12 m síc  

ást I.  
a) povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
hygiena výživy a p edm t  b žného užívání 1)  10 

 
b) povinná dopl ková praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
klinická výživa a dietologie (kojenecká výživa, p íprava a podávání diet, 
hodnocení nutri ního stavu, výživy sondou)  1 

ambulantní pracovišt  zdravotnického za ízení zajiš ující nutri ní poradenství 
nebo obezitologická ambulance  1 

 
Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým personálním  

a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Povinná dopl ková praxe probíhá na 
p íslušných pracovištích téže nebo jiné nemocnice, která získala akreditaci. 
 

ást II. 
c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Léka ská první pomoc 2)  3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 2) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 2) 1 
kurz Hygiena výživy a p edm t  b žného užívání 3)   2  
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Pokud školenec absolvuje tytéž kurzy v rámci jiného vzd lávacího programu 
v dob  ne delší než 5 let, nemusí je absolvovat a zapo ítají se. 
 

d) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 
Kurzy, seminá e Délka trvání 
vzd lávací akce po ádané Institutem postgraduálního vzd lávání  
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo eskou léka skou komorou (dále jen 
„ LK“) a dalšími institucemi pov enými vzd láváním v etn  ú asti  
na konferencích, sympoziích atd. 
seminá e krajských hygienik  jednotlivých obor  hygieny 
odborné p ednášky souvisejících obor  

v rozsahu min. 
20 hod. ro n  

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (odborný index). Potvrzené výkony 
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku  
je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu 
výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
 
Teoretické znalosti 

P edpokladem je schopnost aplikace poznatk  z biologie, chemie a biochemie, 
mikrobiologie, fyziologie a patofyziologie, imunologie a áste n  ze všeobecného 
léka ství do problematiky výživy. 
Nezbytná orientace v základních principech epidemiologických studií a schopnost 
analýz nemocnosti a úmrtnosti na choroby souvisejícími s výživou. 

 
V pr b hu vzd lávání musí školenec získat uvedené teoretické znalosti: 

energetická pot eba organismu za r zných podmínek, 
ochranné faktory ve výživ , 
rizikové faktory ve výživ , 
doporu ené výživové dávky, základy dietologie, 
metody sledování spot eby potravin u nás a ve sv t  v etn  konfrontace  
se zdravotním stavem, 
nutri ní hodnota a zdravotní nezávadnost r zných komodit potravin, 
toxikologická problematika ve výživ  v etn  problematiky nutri ní toxikologie, 
mikrobiologická problematika ve výživ , 
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vyšet ování a hodnocení výživového stavu obyvatelstva (v etn  metod zjiš ování  
a metod ovliv ování, po ítaje v to i tvorbu a uskute ování národní a regionální 
nutri ní politiky a ú ast na zdravotnických programech), 
možnosti a podmínky laboratorních vyšet ování a hodnocení laboratorních 
výsledk , 
epidemiologie chorob hromadného výskytu souvisejících s výživou v etn  
alimentárních nákaz a otrav, 
technika odb ru vzork  pro mikrobiologické a chemické vyšet ení potravin  
a odb r biologického materiálu pro hodnocení zdravotního a nutri ního stavu, 
základy technologických postup  p i výrob  a p íprav  potravin z hlediska 
nutri ních ztrát a ohrožení zdravotní nezávadnosti, 
problematika a hodnocení p edm t  b žného užívání,  
základy problematiky výchovy a vzd lávání na úseku výživy obyvatel a osob 
vykonávajících innosti epidemiologicky závažné, 
legislativa v oblasti ochrany ve ejného zdraví a potraviná ství, nezbytná pro výkon 
státního zdravotního dozoru a státní správy v hygien  výživy, 
poradenská innost na úseku prevence výživou. 

 
Praktické dovednosti 

Všechny teoretické znalosti musí být schopen uplatnit v rámci praktických dovedností 
p i výkonu státního dozoru. 
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Minimální po ty výkon  
Výkon Po et 
Vypracování jídelní ku nebo potravinových koš  pro uzav ený kolektiv lidí minimáln 1 kolektiv

Zhodnocení správné výrobní praxe p i p íprav  a podávání kojenecké stravy 1 pracovišt  

Zhodnocení toxikologických rizik z potravin 3 r zné potravní 
komodity 

Vypracování opat ení v rámci prevence alimentárních nákaz v provozech 
stravovacích služeb 2 p ípady 

Došet ení a odhalení p vodce onemocn ní prob hlé alimentární infekce 
nebo bakteriální intoxikace 2 p ípady 

Vypracování zdravotních rizik u technologií výroby pokrm  k p ímé 
spot eb  a u pokrm  s prodlouženou dobou použitelnosti  2 p ípady 

Zhodnocení zdravotních rizik p i rozvozu, skladování a výdeji pokrm  2 p ípady 
Posouzení projektové dokumentace u potraviná ských provozoven  
a provozoven stravovacích služeb pro vydání stanoviska 10 provozoven 

Provedení státního zdravotního dozoru v provozovn  stravovacích služeb  20 provozoven 
Odb r vzork  pokrm  a hodnocení výsledk  mikrobiologického vyšet ení  10 vzork  
Vyšet ení s ur ením nutri n  zdravotního stavu a stravovacích zvyklostí  
s následnými výživovými doporu eními 10 osob 

Ú ast na akcích spojených s problematikou výchovy a vzd lávání na úseku 
výživy (nap . výchova léka  1. linie, provozovatel  stravovacích služeb, 
spot ebitel  apod.) 

3  akce 

 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru: 

má schopnost využívat znalosti evropských a národních právních p edpis   
ve zdravotnictví, p edpis  publikovaných ministerstvem zdravotnictví, 
ministerstvem životního prost edí a dalšími ministerstvy a dalších p edpis  
souvisejících s inností v oboru. 

 

5 Hodnocení vzd lávání v nástavbovém oboru 

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném pracovišti. 

a) Záznam školitele o absolvované praxi a konkrétních innostech na školicích 
pracovištích v pr kazu odbornosti (po 3 m sících) a v logbooku. 

b) P edpoklady p ístupu k záv re né zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
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potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  
ást II.). 

c) Vlastní záv re ná zkouška 
praktická ást – obhajoba projektu z vlastní praxe v publika ní form   
a s dv ma oponentními posudky,   
písemný test – úsp šnost min.75%, 
teoretická ást – 3 odborné otázky.  

 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotni tí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou 
zp sobilost. 

Absolvent nástavbového oboru hygiena výživy a p edm t  b žného užívání je 
oprávn n vykonávat samostatn  všechny výše uvedené innosti.  
 

7 Charakteristika akreditovaného pracovišt  (AP) 

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení § 13 zákona 
. 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. K tomu 

slouží ádné a plné zapojení školence do práce a dále umožn ní studia a pobytu na jiném 
akreditovaném pracovišti poskytujícím ást p ípravy, která není dostupná na vlastním 
pracovišti. Minimální kritéria akreditovaného pracovišt  jsou dána spln ním odborných, 
provozních, technických a personálních p edpoklad . 

 Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán p ípravy školence. 
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7.1 Akreditované pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru hygiena výživy a p edm t  b žného 
užívání a nejmén  10 let výkonu povolání léka e v oboru specializace nebo 
specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru 
hygiena výživy a p edm t  b žného užívání, z toho alespo  5 let od získání 
specializované zp sobilosti nebo zvláštní odborné zp sobilosti  
a s minimálním úvazkem 0,5. 
Pom r školitel/školenec – 1: 1-2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  
profesním životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických 
aktivit v posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, 
vždy výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

PC, dataprojektor,internet. 
Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Kontinuální innost pracovišt  dle Statutu MZ, provád ní Státního 
zdravotního dozoru.  
AP je Krajská hygienická stanice nebo její územní pracovišt , které provádí  
epidemiologická šet ení i eší epidemiologické studie nebo Státní zdravotní 
ústav. 

V decko 
výzkumná 

innost 

 AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci publikují odborná sd lení  
v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se na ešení výzkumných 
úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své p ípravy se zásadami 
v decké práce, m l by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností 
pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními 
prost edky nebo ve smluvním za ízení). 

 
 

7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

1) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
hygiena výživy a p edm t  b žného užívání, a to v ásti „akreditované pracovišt “. 

2) …v jakémkoliv vzd lávacím programu.  
3) …v uvedeném vzd lávacím programu. 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 um lé 
plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-  

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech  
ve zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)  
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti 
prevence. 

2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL  
a závislé. 1 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Hygiena výživy a p edm t  b žného užívání 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Nutri n  zdravotní stav, hodnocení a výživová doporu ení.  2 
Nutri ní toxikologie. 3 
Specifické a nespecifické toxikózy. 3 
Zdravotní rizika technologie výroby pokrm .  2 

Problematika p edm t  b žného užívání.  2 

Celkem 12 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Hygiena výživy a p edm t  b žného užívání 
Personální zabezpe ení 

Léka i s nejvyšším vzd láním v oboru hygiena výživy a p edm t  b žného užívání nebo  
se zvláštní odbornou zp sobilostí nebo specializovanou zp sobilostí v oboru hygiena výživy  
a p edm t  b žného užívání a praxí nejmén  5 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru hygiena výživy a p edm t  b žného užívání  
a nejmén  10 let praxe.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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. 185/2009 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání léka , zubních léka  a farmaceut  
a oborech certifikovaných kurz ). 

 
 

1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Intenzivní medicína (IM) je obor zabývající se komplexní zdravotní pé í 
poskytovanou na oborových jednotkách intenzivní pé e (JIP) a resuscita ních odd leních 
(AR, KAR nebo KARIM) u nemocných s rizikem selhání/selhávání životních funkcí nebo  
u nemocných již vyžadujících podporu/náhradu jedné nebo více fyziologických funkcí. Cílem 
poskytované pé e je udržení, podpora nebo do asná náhrada poškozených orgánových funkcí 
s cílem dosažení obnovy nebo maximáln  možného zlepšení  poškozených životních funkcí. 
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Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru IM je: 

 získání teoretických znalostí, praktických dovedností a kompetencí nezbytných 
pro identifikaci, diagnostiku a terapii nej ast jších stav  ohrožení/selhání 
životních funkcí bez ohledu na povahu základního onemocn ní, 

 získání dostate ných klinických zkušeností v intenzivní medicín  a schopnosti 
p evzít odpov dnost za nemocného v kritickém stavu, s p ihlédnutím ke vzd lání 
v základním medicínském oboru, 

 osvojení si schopnosti racionálního použití diagnostických a lé ebných postup   
p i respektování správné klinické praxe, dostupnosti zdroj  a základních etických 
princip  medicíny, 

 nau it se uplat ovat etické principy u nemocných s ireverzibilním selháním 
životních funkcí,  

 osvojit si schopnosti adekvátního psychologického p ístupu a komunikace 
s p íbuznými nemocných, 

 rozvoj schopnosti administrativního ízení pracoviš  intenzivní pé e s d razem 
na efektivní a bezpe né poskytování zdravotní pé e a etické principy intenzivní 
pé e, 

 cílené formování osobnosti schopné kombinovat ochotu k týmové spolupráci 
se schopností samostatného rozhodnutí v konkrétní situaci v intenzivní pé i. 

 

2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do nástavbového oboru intenzivní medicína je získání 
specializované zp sobilosti v jednom z následujících obor : anesteziologie a intenzivní 
medicína, d tská chirurgie, d tské léka ství, diabetologie a endokrinologie, gynekologie 
a porodnictví, chirurgie, infek ní léka ství, kardiochirurgie, kardiologie, klinická onkologie, 
neurochirurgie, neurologie, ortopedie, pneumologie a ftizeologie, popáleninová medicína, 
traumatologie, urologie nebo vnit ní léka ství. 

Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou 
celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle 
ustanovení § 83 zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Specializa ní vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším 
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove  
a kvalita nesmí být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Celková délka p ípravy v oboru intenzivní medicína je v minimální délce 24 m síc ,  
z toho 
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2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  24 m síc  

ást I. 

Obecná ást  
a) povinná praxe  

Pro léka e se získanou specializovanou zp sobilostí v n kterém ze stanovených obor  
vyjma d tského léka ství a d tské chirurgie 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
intenzivní medicína 1) – pracovišt  s akreditací II. typu 12 

pracovišt  poskytující multidisciplinární intenzivní pé i pro dosp lé 6 
pracovišt  poskytující oborovou intenzivní pé i pro dosp lé 
pacienty interního profilu (z toho lze 1 m síc na JIP 
kardiologického profilu) 

2 

pracovišt  poskytující oborovou intenzivní pé i pro dosp lé 
pacienty chirurgického profilu 2 

z toho 

pracovišt  poskytující intenzivní pé i pro d ti 2 

nebo 

b) povinná praxe  

Pro léka e se získanou specializovanou zp sobilostí v oboru d tské léka ství nebo 
d tská chirurgie 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
intenzivní medicína 1) – pracovišt  s akreditací II. typu 12 

pracovišt  poskytující intenzivní pé i pro d ti 6 
pracovišt  poskytující oborovou intenzivní pé i pro dosp lé 
pacienty interního profilu 2 

pracovišt  poskytující oborovou intenzivní pé i pro dosp lé 
pacienty chirurgického profilu 2 

z toho  

pracovišt  poskytující multidisciplinární intenzivní pé i pro dosp lé 2 
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Speciální ást 
Léka  se specializovanou zp sobilostí v jednotlivých oborech musí absolvovat 

následující povinnou praxi podle povahy základního oboru v jednom z následujících modul . 
c) Anesteziologický modul – povinná praxe  

Pro léka e se získanou specializovanou zp sobilostí v oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
intenzivní medicína 1), 2) – pracovišt  s akreditací I. nebo II. typu – s l žkovou 
ástí poskytující multidisciplinární intenzivní pé i pro dosp lé (pracovišt  musí 

být zárove  akreditováno pro obor anesteziologie a intenzivní medicína 3), 4)) 
10 

urgentní medicína 5) – odd lení urgentního p íjmu (OUP) 2 

Odbornou praxi, která byla absolvována v rámci specializa ního vzd lávání 
v základním oboru a odpovídá požadavk m vzd lávacího programu intenzivní medicína, lze 
zapo ítat (dle ustanovení § 5 odst. 8 zákona . 95/2004 Sb.), maximáln  však 50% celkové 
doby, kterou léka  ve specializa ní p íprav  v základním oboru strávil na akreditovaných 
pracovištích poskytujících intenzivní pé i.  

nebo 

d) Chirurgický modul – povinná praxe  

Pro léka e se získanou specializovanou zp sobilostí v oboru gynekologie a porodnictví 
nebo chirurgie nebo kardiochirurgie nebo neurochirurgie nebo ortopedie nebo popáleninová 
medicína nebo traumatologie nebo urologie 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
intenzivní medicína 1), 2) – pracovišt  s akreditací I. nebo II. typu – poskytující 
oborovou intenzivní pé i pro dosp lé pacienty chirurgického profilu nebo 
multidisciplinární intenzivní pé i pro dosp lé (pracovišt  musí být zárove  
akreditováno pro obor chirurgie 3), 6) nebo  kardiochirurgie 3), 7) nebo 
neurochirurgie 3), 8) nebo ortopedie 3), 9) nebo popáleninová medicína 10) nebo 
traumatologie 3), 11) nebo urologie 3), 12)) 

12 

Odbornou praxi, která byla absolvována v rámci specializa ního vzd lávání 
v základním oboru a odpovídá požadavk m vzd lávacího programu intenzivní medicína, lze 
zapo ítat (dle ustanovení § 5 odst. 8 zákona . 95/2004 Sb.), maximáln  však 50% celkové 
doby, kterou léka  ve specializa ní p íprav  v základním oboru strávil na akreditovaných 
pracovištích poskytujících intenzivní pé i.  

nebo 

e) Interní modul – povinná praxe  

Pro léka e se získanou specializovanou zp sobilostí v oboru diabetologie 
a endokrinologie nebo infek ní léka ství nebo kardiologie nebo klinická onkologie nebo 
neurologie nebo pneumologie a ftizeologie nebo vnit ní léka ství 
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Akreditované pracovišt  Po et m síc  
intenzivní medicína 1), 2) – pracovišt  s akreditací I. nebo II. typu – poskytující 
oborovou intenzivní pé i pro dosp lé pacienty interního profilu (pracovišt  musí 
být zárove  akreditováno pro obor diabetologie a endokrinologie 3), 13) nebo 
infek ní léka ství 3), 14) nebo kardiologie 3), 15) nebo klinická onkologie 3), 16) nebo 
neurologie 3), 17) nebo pneumologie a ftizeologie 3), 18) nebo vnit ní léka ství 3), 19)) 

12 

kardiologická JIP – pracovišt  s akreditací I. nebo II. typu 3 
z toho pracovišt  s akreditací II. typu 1 
metabolická JIP – pracovišt  s akreditací I. nebo II. typu 3 
z toho pracovišt  s akreditací II. typu 1 

z toho  povinn  volitelná praxe (na 1-2 pracovištích podle vlastního 
výb ru): 

- hematologická JIP 
- pneumologická JIP 
- infektologická JIP 
- neurologická JIP 
- onkologická JIP 

2 

Odbornou praxi, která byla absolvována v rámci specializa ního vzd lávání 
v základním oboru a odpovídá požadavk m vzd lávacího programu intenzivní medicína, lze 
zapo ítat (dle ustanovení § 5 odst. 8 zákona . 95/2004 Sb.), maximáln  však 50% celkové 
doby, kterou léka  ve specializa ní p íprav  v základním oboru strávil na akreditovaných 
pracovištích poskytujících intenzivní pé i.  

nebo 

f) Pediatrický modul – povinná praxe  

Pro léka e se specializovanou zp sobilostí v oboru d tské léka ství nebo d tská 
chirurgie 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
intenzivní medicína 1), 2) – pracovišt  s akreditací I. nebo II. typu 12 

pracovišt  poskytující intenzivní pé i pro d ti (JIRP) – pracovišt  
s akreditací II. typu (pracovišt  musí být zárove  akreditováno pro 
obor d tské léka ství 3), 20))  

8 

perinatologické centrum – neonatální intenzivní a resuscita ní 
pé e v neonatologii (pracovišt  musí být zárove  akreditováno pro 
obor neonatologie 21)) 

2 z toho 

pracovišt  se zam ením na d tskou chirurgii se samostatným 
JIRP (pracovišt  musí být zárove  akreditováno pro obor d tská 
chirurgie 3), 22)) 

2 

Odbornou praxi, která byla absolvována v rámci specializa ního vzd lávání 
v základním oboru a odpovídá požadavk m vzd lávacího programu intenzivní medicína, lze 
zapo ítat (dle ustanovení § 5 odst. 8 zákona . 95/2004 Sb.), maximáln  však 50% celkové 
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doby, kterou léka  ve specializa ní p íprav  v základním oboru strávil na akreditovaných 
pracovištích poskytujících intenzivní pé i.  

ást II. 
g) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Léka ská první pomoc 23) 3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 23) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 23) 1 
kurz Radia ní ochrana 24) 1 
písemný test p ed vlastní záv re nou zkouškou 1 

 
Pokud výše uvedené kurzy byly absolvovány v rámci jiného vzd lávacího 

programu v dob  ne delší než 5 let, nemusí se absolvovat znovu a zapo ítají se. 
 

h) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 
Kurzy, seminá e Délka trvání 
kurz Intenzivní medicíny p ed záv re nou zkouškou 4 dny 
další odborné akce garantované p íslušnou odbornou spole ností nebo Institutem 
postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo eskou 
léka skou komorou (dále jen „ LK“) atd. 

v rozsahu min. 
20 hodin 

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (odborný index). Potvrzené výkony 
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku  
je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu 
výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
 

3.1 Obecná ást (spole ná pro všechny moduly) 

Teoretické znalosti 

Resuscitace a iniciální diagnostika/terapie nej ast jších akutních stav /syndrom  
 Identifikace pacient  pro p ijetí na pracovišt  intenzivní pé e. 
 Rozší ená kardiopulmonální resuscitace (v rozsahu ACLS). 
 Komplexní poresuscita ní pé e. 
 Primární ošet ení pacienta se závažným traumatem (v rozsahu ATLS). 
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Diferenciální diagnostika a lé ebný plán u nej ast jších akutních stav /syndrom  
 Akutní porucha centrálního a periferního nervového systému. 
 Akutní respira ní insuficience. 
 Akutní ob hové selhání. 
 Akutní renální selhání. 
 Akutní jaterní selhání. 
 Akutní poruchy vnit ního prost edí. 
 Sepse, t žká sepse, septický šok. 
 Život ohrožující krvácení. 
 Akutní intoxikace. 

 

Terapeutické postupy a metody podpory orgánových funkcí u selhání jednoho nebo více 
orgán  

 Zásady ú elné a bezpe né farmakoterapie. 
 Prevence a lé ba hluboké žilní trombózy. 
 Prevence a lé ba krvácení do zažívacího traktu. 
 Antiinfek ní terapie nej ast jších infek ních onemocn ní/syndrom  (v etn  

nosokomiálních infekcí). 
 Ú elná hemoterapie. 
 Tekutinová terapie. 
 Vasoaktivní a inotropní farmaka. 
 Metody mechanické podpory ob hu. 
 Metody podpory ventilace/oxygenace. 
 Metody podpory/náhrady renálních funkcí. 
 Identifikace, diagnostika a terapie nej ast jších poruch elektrolytové, vodní a 

acidobazické rovnováhy. 
 Metody nutri ní podpory. 
 Lé ba nitrolební hypertenze. 

 
Zajišt ní komfortu pacienta 

 Zhodnocení bolesti. 
 Zhodnocení hloubky sedace. 
 Indikace a realizace analgezie/sedace (formulace zd vodn ní a plán realizace  

u pacienta). 
 Indikace a realizace nervosvalové blokády (formulace zd vodn ní a plán realizace 

u pacienta). 
 Identifikace a terapie delirantních stav  (formulace zd vodn ní a plán realizace 

u pacienta). 
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Pé e o pacienty na konci života a související problematika 
 Paliativní pé e (formulace zd vodn ní a plán realizace u pacienta). 
 Strukturovaný pohovor s rodinou/blízkými. 
 Provedení diagnostiky smrti mozku. 
 Pé e o dárce orgán . 

 
Transport 

 Zásady bezpe ného transportu nemocných s ohrožením životních funkcí. 
 Transport pacienta mimo pracovišt . 

 
Dokumentace, zásady ízení, organizace a bezpe nost poskytované pé e

 Vizita u pacienta v intenzivní pé i a její dokumentace. 
 Znalost lokálního hygienického a protiepidemického režimu pracovišt . 
 Znalost rizik vyplývajících z prost edí intenzivní pé e pro pacienty a personál. 
 Znalost systému evidence komplikací a mimo ádných událostí spojených 

s poskytováním intenzivní/resuscita ní pé e. 
 Znalost práce s doporu eními a protokoly, schopnost jejich aplikace a interpretace. 
 Znalost nej ast jších skórovacích systém . 

 
Profesionalita 

 Poskytování pé e v souladu s existujícími profesními standardy 
a právními/etickými normami. 

 Schopnost komunikace s pacientem a rodinou. 
 Schopnost komunikace ve zdravotnickém týmu. 
 Schopnost vedení veškeré dokumentace v náležité obsahové a formální kvalit . 
 Schopnost p edávání informace o pacientovi v náležité obsahové a formální 

kvalit . 
 Schopnost formulovat konsiliární stanoviska v náležité obsahové a formální 

kvalit . 
 Respekt v i pacient m a spolupracovník m. 
 Schopnost podílet se na výuce ostatních zdravotnických pracovník . 
 Podíl na výzkumné innosti pracovišt . 

 

Diagnostické postupy a jejich interpretace 
 Komplexní vyšet ení pacienta a jeho dokumentace. 
 Formulování denního diagnostického a lé ebného plánu. 
 Znalost parametr  monitorace fyziologických funkcí a jejich interpretace.  
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 Znalost indikací echokardiografie. 
 Indikace a interpretace EKG.  
 Indikace a interpretace RTG hrudníku. 
 Indikace a interpretace nej ast jších biochemických vyšet ení. 
 Indikace a interpretace nej ast jších mikrobiologických vyšet ení. 
 Indikace a interpretace vyšet ení krevních plyn  a acidobazické rovnováhy.  
 Schopnost spolupráce se specialistou v oboru radiologie a zobrazovací metody p i 

interpretaci výsledk  zobrazovacích metod (UZ, CT, NMR). 
 Schopnost syntézy klinického nálezu a výsledk  laboratorních metod (formulace 

diferenciální diagnostiky v epikríze).  
 

Praktické dovednosti 

Výkony Po et 
Oxygenoterapie (formulace indikace a zp sobu realizace oxygenoterapie 
u pacienta) 30 

Intubace orotracheální 50 
Intubace fibroskopická pod dohledem 3 
Koniotomie na kadaveru 2 
Bronchoskopická toaleta pod dohledem 5 
Invazivní ventila ní podpora (formulace indikace a zp sobu realizace u pacienta) 50 
Neinvazivní ventila ní podpora (formulace indikace a zp sobu realizace 
u pacienta) 10 

Odpojování od um lé plicní ventilace (formulace indikace a zp sobu realizace 
u pacienta) 50 

Zavedení hrudního drénu 5 
Zavedení hemodialyza ního katetru 5 
Kanylace centrálního žilního systému 30 
Nastavení/provedení dialýzy/nebo kontinuální elimina ní techniky 5 
Zavedení arteriálního katetru 20 
Kardioverze a defibrilace 5 
Zevní kardiostimulace 3 
Zavedení nasogastrické sondy 20 
M ení srde ního objemu a odvozených parametr  10 
Lumbální punkce 5 
Abdominální paracentéza 5 
Zavedení mo ového katetru 20 
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3.2 Speciální ást 

Anesteziologický modul 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti 

Diagnostika, diferenciální diagnostika  a terapie následujících stav  a syndrom   
 Porucha centrálního a periferního nervového systému. 
 Respira ní insuficience a akutní dekompenzace chronické respira ní insuficience. 
 Ob hové selhání. 
 Renální selhání. 
 Jaterní selhání. 
 Poruchy vnit ního prost edí. 
 Sepse, t žká sepse, septický šok. 
 Život ohrožující krvácení. 
 Intoxikace.  
 Komplexní poresuscita ní pé e v etn  ízené hypotermie. 
 Polytraumata. 
 Poopera ní stavy.  

 
Terapeutické postupy a metody podpory orgánových funkcí u selhání jednoho nebo více 
orgán  

 Zásady ú elné a bezpe né farmakoterapie. 
 Prevence a lé ba hluboké žilní trombózy. 
 Prevence a lé ba krvácení do zažívacího traktu. 
 Antiinfek ní terapie nej ast jších infek ních onemocn ní/syndrom  (v etn  

nosokomiálních infekcí). 
 Ú elná hemoterapie. 
 Tekutinová terapie. 
 Vasoaktivní a inotropní farmaka. 
 Metody mechanické podpory ob hu. 
 Metody podpory ventilace/oxygenace. 
 Metody podpory/náhrady renálních funkcí. 
 Identifikace, diagnostika a terapie nej ast jších poruch elektrolytové, vodní a 

acidobazické rovnováhy. 
 Metody nutri ní podpory. 
 Lé ba nitrolební hypertenze. 
 Lé ebná hypotermie. 
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Chirurgický modul 

Teoretické znalosti 

Kardiovaskulární systém 
 Akutní cévní p íhody v chirurgii. 

 
Respira ní systém 

 Pneumothorax a hemothorax. 
 
Renální systém 

 Sepse urologického p vodu. 
 Akutní a chronické renální selhání. 
 Urologické náhlé p íhody. 
 Zp soby derivace mo ového systému. 

 
Centrální nervový systém, neurologické stavy 

 Konvulzivní stavy. 
 Delirantní stavy. 

 
Vnit ní prost edí, metabolismus a výživa 

 Um lá výživa v chirurgii. 
 Poruchy vnit ního prost edí, tekutinová terapie. 
 Diabetes mellitus a jiné endokrinní poruchy v periopera ním období. 

 
Hematologie 

 DIC a ostatní poruchy koagulace. 
 Akutní a chronická anémie. 
 Antikoagula ní lé ba. 
 Lé ba krevními deriváty. 
 Hemostáza. 
 Imunokompromitovaný pacient. 

 
Akutní život ohrožující klinické stavy a poškození 

 Akutní pankreatitida. 
 Akutní krvácení do gastrointestinálního traktu. 
 Náhlé p íhody b išní. 
 Kompartment syndromy. 
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Traumatologie 
 Poran ní jednotlivých orgán , polytrauma. 
 Traumata mozku. 
 Poran ní páte e a míchy. 
 Hemoragicko-traumatický šok. 
 Damage Control Surgery. 
 Popáleninové trauma. 
 Poúrazové komplikace. 

 
Infekce 

 Chirurgické p í iny sepse. 
 Poopera ní p í iny sepse. 
 Nozokomiální infekce. 
 Infekce v míst  operace. 
 Anaerobní infekce. 
 Antibiotika. 

 
Monitorace 

 Poopera ní monitorace jednotlivých systém . 
 Indikace k p ijetí na JIP. 
 Skórovací systémy. 

 
Periopera ní pé e 

 Faktory zvyšující opera ní riziko. 
 Optimalizace vysokého opera ního rizika u chirurgických nemocných. 
 Vliv operace na orgánové funkce. 
 Hypo a hypertermie v periopera ním období. 
 Management a monitorace poopera ní bolesti a sedace. 
 Poopera ní pé e. 
 Rehabilitace. 

 

Praktické dovednosti 

 M ící a monitorovací techniky používané v intenzivní pé i v etn  zobrazovacích 
vyšet ení, indikace, interpretace. 

 Defibrilace. 
 Ventila ní režimy. 



ČÁSTKA 5    �    VĚSTNÍK MZ ČR 177

 Oro/nazotracheální intubace. 
 Gastrointestinální sondy. 
 Kanylace arteriálního a žilního systému. 
 Intraoseální p ístup – formulace postupu. 
 M ení intraabdominálního tlaku. 
 Drenáže a punkce. 
 Tracheotomie. 
 Enterální a parenterální výživa. 
 Krystaloidní a koloidní roztoky, transfúze. 
 Elimina ní metody. 
 Analgosedace. 
 Interpretace laboratorních výsledk . 
 Pé e o stomie a rozsáhlé rány. 
 Pé e o mo ové deriva ní systémy. 

 
Povinný rozsah praktických dovedností (navíc k požadavk m z obecné ásti) 
Výkon Po et 
drenáž hrudníku 10 
tracheostomie 10 

 
Interní modul 

Znalost diagnostiky a terapie následujících okruh  

Gastroenterologie 
 Krvácení do horní a dolní ásti GIT v etn  problematiky jícnových varix  a 

v edové choroby. 
 Akutní pankreatitida – management pé e o pacienta s akutní edematózní 

a nekrotizující pankreatitidou v etn  indikace k chirurgické intervenci. 
 Onemocn ní žlu níku a žlu ových cest vyžadující intenzivní pé i. 
 Hepatorenální selhání. 
 Komplikované zán tlivé choroby st ev (IBD), toxické megakolon. 
 Terapie b išního výpotku. 

 
Kardiologie a angiologie 

 Akutní koronární syndromy – indikace k provedení urgentního 
koronarografického vyšet ení u kriticky nemocných. 

 Hemodynamicky významné arytmie a jejich ešení v etn  el. kardioverze a 
do asné kardiostimulace. 
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 Akutní levostranná a pravostranná nedostate nost, možnosti lé by v etn  
mechanické podpory srde ního ob hu (teoretická znalost). 

 Arteriální hypertenze, hypertenzní krize. 
 Kardiogenní šok. 
 Infek ní endokarditida, myokarditida. 
 Tamponáda srde ní. 
 Disekce a aneurysmata aorty. 
 Akutn  vzniklé chlopenní vady. 
 Plicní embolie a tromboembolismus, indikace k trombolýze. 
 Základy antitrombotické terapie. 
 Akutní tepenné uzáv ry. 
 Indikace invazivních angiologických metod. 
 Vrozené vady v dosp losti. 

 
Akutní stavy v revmatologii 

 Systémový lupus erytematodes. 
 Pé e o pacienty s t žkými formami vaskulitid. 
 Základy problematiky antifosfolipidového syndromu. 
 Akutní formy myositid. 

 
Pneumologie a ftizeologie 

 T žká exacerbace CHOPN, znalost indikace, zásad a provedení neinvazivní 
ventilace. 

 T žká exacerbace intersticiálních plicních proces  v etn  plicních manifestací 
systémových chorob. 

 T žká exacerbace astma bronchiale v etn  status asthmaticus. 
 T žké pneumonie vyžadující pobyt na JIP – komunitní, nozokomiální, 

u imunokompromitovaných osob – skórovací systémy hodnotící závažnost 
pneumonie (PSI, CURB 65). 

 Pneumothorax, masivní fluidothorax, empyém hrudníku. 
 Respira ní selhání u onemocn ní hrudní st ny a neuromuskulárních onemocn ní. 
 Nekardiální plicní edém. 
 Infekce mediastina. 
 Závažné exacerbace cystické fibrózy. 
 Masivní hemoptýza. 
 Obstrukce a stenózy velkých dýchacích cest. 
 Základy invazivní pneumologie (stenty apod.). 
 Stavy po interven ních bronchologických výkonech v etn  komplikací. 
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 T žké formy TBC vyžadující intenzivní pé i. 
 Komplexní pé e o tracheostomované pacienty v etn  komplikací tracheostomie. 
 Inhala ní traumata. 
 Aspira ní stavy (v etn  cizích t les) – možné komplikace a jejich lé ba. 
 Ostatní akutní stavy v pneumologii v etn  akutních pneumoonkologických stav   

a jejich komplikací vyžadující intenzivní pé i. 
 Základy inhala ní terapie a respira ní fyzioterapie v intenzivní pé i. 

 
Diabetologie a endokrinologie 

 Akutní stavy spojené s onemocn ními hypofýzy v etn  poopera ních stav , 
hypopituitární krize, hypopituitární kóma. 

 Zm ny funkce systému hypothalamus-hypofýza a jednotlivých endokrinních 
regula ních os u kriticky nemocných. 

 Akutní stavy v tyreologii: tyreotoxická krize, myxedémové kóma. 
 Hyperkalcemická krize. 
 Akutní stavy spojené s adrenální dysfunkcí: Addisonská krize, akutní stavy 

spojené s p ítomností hyperkortisolismu. 
 Feochromocytom. 
 Akutní komplikace diabetes mellitus 1. a 2. typu vyžadující lé bu na JIP. 
 Hypoglykémie – diferenciální diagnostika, lé ba. 

 
Hematologie a hematoonkologie 

 Vrozené a získané koagulopatie v intenzivní medicín . 
 Trombocytopenie, trombocytopatie v etn  HIT, TTP apod. 
 Hemolytický syndrom. 
 Zásady pé e o pacienta s hematologickými malignitami, zásady pé e  

o imunosuprimovaného pacienta. 
 Prevence a lé ba komplikací spojených s lé bou hematoonkologických 

onemocn ní. 
 Sepse a respira ní infekce u hematoonkologických pacient  v etn  invazivních 

mykotických infekcí, febrilní neutropenie. 
 Podp rná lé ba onkologických onemocn ní. 
 Základy problematiky transplantace kostní d en  a její komplikace. 
 Vrozené a získané trombofilní stavy a jejich prevence a lé ba v intenzivní 

medicín . 
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Nefrologie 
 Akutní selhání ledvin (AKI), diagnostika a terapie. 
 Prerenální, renální a postrenální selhání. 
 Základy mimot lní kontinuální metody o iš ování krve (CRRT) a intermitentní 

hemodialýzy (IHD). 
 Intenzivní pé e u akutních nefrologických stav  (rychle progredující 

glomerulonefritida (RPGN) apod.). 
 
Infek ní léka ství 

 Zásady pé e o pacienta s infek ními onemocn ními CNS (meningitida, 
encefalitida). 

 Invazivní meningokoková onemocn ní (v etn  p ednemocni ního zajišt ní). 
 Infekce spojené s invazivními vstupy (katetrová sepse, urosepse, VAP apod.). 
 Prevence a lé ba nosokomiálních infekcí v etn  infekcí multirezistentními kmeny. 
 Zásady epidemiologické surveillance. 
 Základy ú elné antibiotické terapie, základy empirické antibiotické terapie. 
 HIV pozitivní pacienti v intenzivní pé i. 
 Neuroinfekce na JIP (purulentní meningitida, bazilární meningitida, kmenová 

encefalitida virového p vodu, herpetická nekrotizující encefalitida). 
 Multiorgánová postižení infek ního p vodu (syndrom toxického šoku, 

leptospiróza, legionelóza, hantavirová hemoragická hore ka s renálním 
syndromem). 

 Klinický obraz a diagnostika importovaných infek ních onemocn ní v intenzivní 
pé i (malárie, b išní tyfus, hemoragické hore ky, legionelóza, cholera). 

 Diagnostika, lé ba a požadavky na izolaci u nebakteriálních pneumonií 
(ch ipkové, varicelové, pneumocystové, syndrom náhlého selhání dýchání – 
SARS). 

 Postantibiotická kolitida. 
 Hore ka nejasného p vodu na JIP. 
 Bioterorismus (zejména s ohledem na možnost použití antraxových spór, viru 

varioly nebo botulotoxinu). 
 
Intenzivní metabolická pé e 

 Diagnostika a lé ba onemocn ní doprovázených vodní a minerálovou dysbalancí 
(endokrinopatie, syndrom nep im ené sekrece antidiuretického hormonu – 
SIADH, centrální syndrom ztráty soli – CSWS, diabetes insipidus apod.). 

 Základy enterální a parenterální výživy v intenzivní pé i. 
 Základy nutri ní podpory u interních onemocn ní doprovázených malnutricí 

(nap . IBD apod.). 
 Problematika obezity v intenzivní pé i. 
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Neurologie 
 Poruchy v domí, dif. dg., diagnostika, základy pé e o pacienta s poruchou 

v domí. 
 Problematika CMP – krvácivé, ischemické v etn  trombolytické terapie. 
 Status epilepticus. 
 Problematika u myastenia gravis, akutní polyradikuloneuritis, amyotrofické 

laterální sklerózy, roztroušené sklerózy v intenzivní pé i – indikace 
a kontraindikace p ijetí na JIP, základní terapeutické postupy na JIP v etn  
ventila ní podpory, plazmaferézy, apod. 

 Problematika smrti mozku. 
 Základy neuromonitorace. 

 
Geriatrie 

 Indikace intenzivní pé e u geriatrických pacient . 
 Odlišnosti pé e o geriatrické pacienty, zásady ú elné farmakoterapie. 

 
Klinická onkologie 

 Indikace a kontraindikace p ijetí na JIP u onkologicky nemocných. 
 Lé ba komplikací onkologické lé by vyžadujících intenzivní pé i (v etn  

komplikací plicních, renálních, kardiálních apod., zp sobených toxicitou lé by). 
 Tumor lysis syndrome, syndrom sérové hyperviskozity. 

 
Další stavy 

 Lé ba akutn  probíhajících alergických reakcí, anafylaktický šok. 
 Glukokortikoidy a jejich použití v intenzivní medicín . 
 Imunodeficitní pacient v intenzivní pé i. 
 Maligní neuroleptický syndrom. 
 Delirium. 

 
Pediatrický modul 

Teoretické znalosti 

Resuscitace a iniciální diagnostika/terapie nej ast jších akutních stav /syndrom   
u d tských pacient  

 Indikace pacient  k p ijetí na JIRP. 
 Rozší ená kardiopulmonální resuscitace v d tském v ku v etn  problematiky 

resuscitace novorozence na porodním sále (v rozsahu ACLS). 
 Komplexní poresuscita ní pé e v etn  ízené hypotermie. 
 Zajišt ní pacienta se závažným úrazem (polytrauma, popáleninový úraz). 
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Diferenciální diagnostika a lé ebný plán u nej ast jších akutních stav /syndrom  
v d tském v ku 

 Akutní porucha centrálního nervového systému. 
 Akutní respira ní insuficience. 
 Akutní ob hové selhání. 
 Akutní renální selhání. 
 Akutní jaterní selhání. 
 Sepse, t žká sepse, septický šok. 
 Život ohrožující krvácení. 
 Akutní intoxikace. 

 
Terapeutické postupy a metody podpory orgánových funkcí u selhání jednoho nebo více 
orgán  v d tském v ku  

 Zásady ú elné a bezpe né farmakoterapie. 
 Zásady a zvláštnosti monitorování vitálních funkcí v d tském v ku. 
 Antiinfek ní terapie nej ast jších infek ních syndrom . 
 Ú elná hemoterapie. 
 Lé ba krvácení do GIT. 
 Tekutinová terapie. 
 Vasoaktivní a inotropní farmaka. 
 Metody podpory ventilace/oxygenace. 
 Metody podpory/náhrady renálních funkcí. 
 Identifikace, diagnostika a terapie nej ast jších poruch elektrolytové, vodní 

a acidobazické rovnováhy. 
 Metody nutri ní podpory. 
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Praktické dovednosti 
Praktické výkony u d tských pacient  (navíc k požadavk m z obecné ásti) 
Výkon Po et 
Tracheální intubace u d tí všech v kových skupin 25 
Koniopunkce – kadaver 3 
Drenáž PNO 3 
Zavedení arteriálního katetru 10 
Zavedení centrálního žilního katetru 10 
Zavedení nasogastrické sondy 20 
Zavedení permanentního mo ového katetru 10 
Lumbální punkce  5 
Invazivní ventila ní podpora (formulace indikace a zp sobu realizace 
u pacienta) 20 

Kardioverze a defibrilace – znalost a popis postupu 
Punkce perikardu (popis postupu)  
Abdominální paracentéza (popis postupu) 
Popis zavedení Sengstakenovy sondy nebo jejího ekvivalentu  
Popis punkce perikardu 

 
Zajišt ní komfortu d tského pacienta 

 Zhodnocení bolesti. 
 Zhodnocení hloubky sedace. 
 Indikace a realizace analgezie/sedace. 
 Indikace a realizace nervosvalové blokády (formulace zd vodn ní a plán realizace 

u pacienta). 
 Zásady bezpe ného transportu. 

 
Pé e o umírající dít  

 Paliativní pé e. 
 Komunikace s rodi i. 
 Provedení diagnostiky smrti mozku (popis). 
 Pé e o dárce orgán  (popis). 
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4 Všeobecné požadavky 

Absolvent vzd lávání v nástavbovém oboru: 

 musí znát standardní dokumentaci používanou v oboru - chorobopis a denní 
dekurs, list o prohlídce mrtvého, hlášení onkologické, hlášení n kterých 
infek ních nemocí, hlášení o pracovních úrazech, hlášení nežádoucího ú inku 
léku, náležitosti léka ské zprávy, dokumentaci pro pot eby pojiš oven, 

 dosáhne pot ebné úrovn  schopností pro komunikaci s pacienty, p íbuznými 
i spolupracovníky, 

 má základní znalosti posudkového a revizního léka ství, léka ské etiky, 
zdravotnické legislativy, organizace zdravotnické služby a zdravotnické 
ekonomiky, 

 osvojí si provozní a administrativní innosti a management týmové práce, 
 osvojí si základy po íta ové techniky jako prost edku pro ukládání a vyhledávání 

dat, odborných informací a komunikace. 
 

5 Hodnocení vzd lávání v nástavbovém oboru 

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném pracovišti. 
a) Pr b žné hodnocení školitelem  

 záznam o absolvované praxi (konkrétních innostech na pracovišti)  
a školících akcích v pr kazu odbornosti a logbooku. Záznamy o pr b žném 
hodnocení školitelem pravideln  v t ím sí ních intervalech. 

b) P edpoklad p ístupu k záv re né zkoušce 
 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 

zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 
 p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
 úsp šné absolvování písemného testu 
 p edložení jedné publikace (p vodní nebo p ehledné) v oboru intenzivní 

medicína v eském nebo zahrani ním recenzovaném asopise v posledních 
5 letech (1. autor) nebo odevzdání písemné práce s cílem prokázat 
schopnost uchaze e pracovat s literaturou a analyzovat ji (p ehledný lánek 
na voln  zvolené téma se vztahem k intenzivní medicín ), rozsah práce je 
min. 10 normostran A4 

 potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  
ást II.). 

c) Vlastní záv re ná zkouška  

 praktická ást – vyšet ení 1 hlavního a min. 1 vedlejšího p ípadu (provádí se 
na akreditovaném pracovišti),  

 teoretická ást – 3 odborné otázky s diskusí k p edložené práci. 
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6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotni tí pracovníci získávají zvláštní 
odbornou zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou 
zp sobilost.  

Absolvent nástavbového oboru intenzivní medicína získává zvláštní odbornou 
zp sobilost a je schopen samostatn  pracovat na anesteziologicko-resuscita ních odd leních, 
jednotkách intenzivní pé e anebo na poopera ních odd leních a poskytovat komplexní 
zdravotnickou pé i pacient m bez rozdílu v ku ohrožených selháním základních životních 
funkcí nebo již s funkcemi selhávajícími. 

 

7 Charakteristika akreditovaných pracoviš  (AP) 

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 zákona 
. 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. K tomu 

slouží ádné a plné zapojení školence do práce v etn  ú asti na ústavních pohotovostních 
službách a dále umožn ní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím 
ást p ípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Vzhledem k rozdílnému rozsahu 

poskytované odborné pé e a výuky se rozlišují následující typy pracoviš . Minimální kritéria 
AP jsou dána spln ním odborných, provozních, technických a personálních p edpoklad . 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán p ípravy školence. 
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7.1 Akreditovaná pracovišt  

7.1.1 Akreditované pracovišt  I. typu 

Personální 
požadavky 

 Školitel má specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou zp sobilost 
v oboru intenzivní medicína a min. 2 roky praxe od získání specializované 
nebo zvláštní odborné zp sobilosti a s minimálním úvazkem 1,0. 

 Pom r školitel/školenec – 1:2. 
 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit 
v posledních 2 letech (celoživotní vzd lávání). 

 Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje víc než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

 Vybavení pracovišt  odpovídá p ístrojovému vybavení dle standard  pro ARO 
a JIP. 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

 Za ízení s l žkovými odd leními ARO a/nebo JIP spl ující celkový po et 
p ijatých pacient  minimáln  500 za rok (z toho minimáln  25% pacient  
s um lou plicní ventilací nad 24 hodin). 

 Vedení pracovišt  je zajišt no léka em, jehož hlavní náplní innosti je 
intenzivní medicína. 

 Je zajišt na bezprost ední dostupnost léka e, který je ur en pouze pro 
ARO/JIP 

 V za ízení je nep etržitá dostupnost komplementárního vyšet ení v rozsahu 
úm rném poskytované pé i. 

 Pracovišt  vede systematickou databázi pacient  a má zavedenou kontrolu 
kvality pé e. 

Výukové 
p edpoklady 

 P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Požadavky  
k akreditaci 

 Akreditace k uskute ování vzd lávacího programu m že být vázána na 
sdružení pracoviš  intenzivní pé e ve zdravotnickém za ízení tak, aby 
pokrývala rozsah požadavk  uvedených ve vzd lávacím programu. 

 Pracovišt  se vždy akredituje na celý vzd lávací program, proto musí 
k žádosti o akreditaci doložit zajišt ní obecné ásti vzd lávání v oboru IM 
a minimáln  1 ze 4 modul  ve speciální ásti, a to bu  na vlastním pracovišti 
nebo ve smluvní spolupráci s jiným akreditovaným pracovišt m. 

 V žádosti o akreditaci pracovišt  doloží, jaká odd lení poskytující intenzivní 
pé i má v rámci vlastního za ízení (ARO a typy oborových JIP). 
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7.1.2 Akreditované pracovišt  II. typu 

Personální 
požadavky 

 Školitel má specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou zp sobilost 
v oboru intenzivní medicína a min. 2 roky praxe od získání specializované 
nebo zvláštní odborné zp sobilosti a s minimálním úvazkem 1,0. 

 Pom r školitel/školenec – 1:2. 
 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit 
v posledních 2 letech (celoživotní vzd lávání). 

 Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje víc než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

 Vybavení pracovišt  odpovídá p ístrojovému vybavení dle standard  pro ARO 
a JIP. 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

 Za ízení s l žkovými odd leními ARO a/nebo JIP spl ující celkový po et 
p ijatých pacient  minimáln  1000 za rok (z toho minimáln  30% pacient  
s um lou plicní ventilací nad 24 hodin). 

 Vedení pracovišt  je zajišt no léka em, jehož hlavní náplní innosti je 
intenzivní medicína. 

 Je zajišt na bezprost ední dostupnost léka e, který je ur en pouze pro 
ARO/JIP 

 V za ízení je nep etržitá dostupnost komplementárního vyšet ení v rozsahu 
úm rném poskytované pé i. 

 Pracovišt  vede systematickou databázi pacient  a má zavedenou kontrolu 
kvality pé e. 

V decko 
výzkumná 

innost 

 Akreditované pracovišt  se podílí na výzkumné innosti, jeho pracovníci 
publikují odborná sd lení v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se 
na ešení výzkumných úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své 
p ípravy se zásadami v decké práce, m l by mít možnost seznámit se 
s výzkumnou inností pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet. 

 P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

Požadavky  
k akreditaci 

 Akreditace k uskute ování vzd lávacího programu m že být vázána na 
sdružení pracoviš  intenzivní pé e ve zdravotnickém za ízení tak, aby 
pokrývala rozsah požadavk  uvedených ve vzd lávacím programu. 

 Pracovišt  se vždy akredituje na celý vzd lávací program, proto musí 
k žádosti o akreditaci doložit zajišt ní obecné ásti vzd lávání v oboru IM 
a všech 4 modul  ve speciální ásti, a to bu  na vlastním pracovišti nebo ve 
smluvní spolupráci s jiným akreditovaným pracovišt m. 

 V žádosti o akreditaci pracovišt  doloží, jaká odd lení poskytující intenzivní 
pé i má v rámci vlastního za ízení (ARO a typy oborových JIP). 
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7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

1) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem pro nástavbový obor 
intenzivní medicína, a to v ásti „akreditované pracovišt  II. typu“. 

2) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem pro nástavbový obor 
intenzivní medicína, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

3) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 
v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 

4) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru anesteziologie 
a intenzivní medicína, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

5) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem pro nástavbový obor 
urgentní medicína, a to v ásti „akreditované pracovišt  OUP“. 

6) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru chirurgie, a to  
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

7) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru kardiochirurgie, 
a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

8) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru neurochirurgie, 
a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

9) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru ortopedie, a to  
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

10) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
popáleninová medicína, a to v ásti „akreditované pracovišt “. 

11) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru traumatologie,  
a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

12) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru urologie, a to  
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

13) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru diabetologie  
a endokrinologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

14) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru infek ní 
léka ství, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

15) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru kardiologie, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

16) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru klinická 
onkologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

17) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru neurologie, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

18) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru pneumologie  
a ftizeologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

19) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru vnit ní léka ství, 
a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

20) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru d tské léa ství,  
a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

21) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 
neonatologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

22) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem oboru d tská chirurgie, 
a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

23) ...v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
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24) ...absolvování se týká léka , kte í p i výkonu povolání pacient m pouze indikují léka ské 
ozá ení, tzn. nejsou radia ními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou zp sobilost podle zákona . 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

 

8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální 
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 

8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem.  

Celkem 20 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

 Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 

 Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 

 Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
 U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako- 

a elektroimpulzoterapie. 
 Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech  
ve zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 

 Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) 
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti prevence. 2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL 
a závislé. 1 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 
Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 
 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t Minimální 
po et hodin 

a) Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Veli iny a jednotky používané pro pot eby radia ní 
ochrany. 

1 

b) Systém radia ní ochrany, aplikace základních princip  radia ní ochrany  
do soudobé koncepce a legislativy EU a R. 1 

c) Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický 
charakter léka ského ozá ení, velikosti dávek pacient  pro typické 
radiologické postupy. 

1 

d) Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  
ionizujícího zá ení – význam indika ních kriterií (V stník MZ R .11/03). 1 

e) Zásady pro uplat ování požadavk  radia ní ochrany pacient  p i provád ní  
a ízení zdravotnických výkon  s použitím zdroj  ionizujícího zá ení – 
optimalizace radia ní ochrany p i léka ském ozá ení (diagnostické referen ní 
úrovn , princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“). 

1 

f) Praktické metody ochrany radia ních a ostatních pracovník , ostatních 
pacient  a obyvatel p i využívání zdroj  ionizujícího zá ení  
ve zdravotnickém za ízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpe ování jakosti). 

1 

g) Odpov dnost za zajišt ní požadavk  radia ní ochrany p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení v léka ství : úloha indikujícího léka e, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s p ímou odpov dností. 

1 

h) Pracovn -léka ská pé e o radia ní pracovníky. Léka ská pomoc lidem 
ozá eným v d sledku radia ní nehody. 1 

Celkem 8 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací  
v oboru radiologický fyzik, p ípadn  se specializací v radia ní ochran  (Státní ústav radia ní 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní ú ad pro jadernou bezpe nost (dále jen „SÚJB“)) pro 
p edm ty v bodech a), b), c), e), f) a g). 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru radiologie 
a zobrazovací metody, neuroradiologie a d tská radiologie pro p edm t v bod  d). 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru pracovní 
léka ství, radiologie a zobrazovací metody, p ípadn  se specializací v radia ní ochran  (SÚRO, 
SÚJB) pro p edm t v bod  h).

Technické zabezpe ení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí výukových materiál .
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P echodné ustanovení: 
 
Léka m s nejvyšším vzd láním v oboru anesteziologie a intenzivní medicína nebo 
d tská chirurgie nebo d tské léka ství nebo diabetologie a endokrinologie nebo 
gynekologie a porodnictví nebo chirurgie nebo infek ní léka ství nebo kardiochirurgie 
nebo kardiologie nebo klinická onkologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo 
ortopedie nebo pneumologie a ftizeologie nebo popáleninová medicína nebo 
traumatologie nebo urologie nebo vnit ní léka ství a prokazatelnou nep etržitou praxí 
v intenzivní medicín  v min. délce 10 let lze tuto praxi uznat jako odpovídající povinné 
praxi v IM dle tohoto vzd lávacího programu. Podmínkou pro získání zvláštní odborné 
zp sobilosti v nástavbovém oboru IM dle tohoto p echodného ustanovení je za azení  
do oboru a úsp šné složení záv re né zkoušky. 
Platnost tohoto p echodného ustanovení je ode dne platnosti tohoto vzd lávacího 
programu do 31.12.2011. 
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. 185/2009 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání léka , zubních léka  a farmaceut  
a oborech certifikovaných kurz ). 

 
 

1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru klinická osteologie je získání pot ebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky, diferenciální 
diagnostiky a lé ení metabolických chorob kostí v oboru klinická osteologie, které umož ují 
samostatnou innost, p ípadn  ízení týmu v ambulantní i l žkové pé i. 
 

2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do nástavbového oboru klinická osteologie je získání 
specializované zp sobilosti v oboru d tské léka ství nebo diabetologie a endokrinologie nebo 
geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo klinická biochemie nebo ortopedie nebo 
revmatologie nebo vnit ní léka ství.  
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Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 83 zákona 
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než je 
stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove  a kvalita nesmí být 
nižší než v p ípad  celodenní pr pravy.  

Celková délka p ípravy v oboru klinická osteologie je v minimální délce 12 m síc , 
z toho 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  12 m síc  

ást I. 
a) povinná praxe 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
klinická osteologie 1), 2) – pracovišt  s akreditací I. nebo II. typu 12 

klinická osteologie 2) – pracovišt  s akreditací II. typu  2 
z toho 

z toho  pracovišt  d tské osteologie 1 týden 
 

Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým 
personálním a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence.  
 

b) doporu ená dopl ková praxe 
Akreditované pracovišt  Po et týdn  
nefrologie 3), 4) – zajiš ující dialyza ní provoz a transplanta ní centrum 2  
revmatologie 3), 5) 1  
diabetologie a endokrinologie 3), 6) 1  
ortopedie 3), 7) 1  

 
ást II. 

c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 
Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Léka ská první pomoc 8) 3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 8) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 8) 1 
kurz Radia ní ochrana 9) 1 
kurz Klinická osteologie se zam ením na d tské léka ství 10) 1 
kurz Klinická osteologie (zakon ený písemným testem) 10) 5 

 
Pokud výše uvedené kurzy byly absolvovány v rámci jiného vzd lávacího 

programu v dob  ne delší než 5 let, nemusí být absolvovány znovu a zapo ítají se. 
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d) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 
Kurzy, seminá e Délka trvání 
další kurzy, v decké a vzd lávací akce garantované Spole ností pro metabolická 
onemocn ní skeletu J.E.Purkyn  nebo Institutem postgraduálního vzd lávání 
ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo eskou léka skou komorou (dále jen 
„ LK“), pop . další akce (konference, sympozia, sjezdy, kongresy, seminá e, 
apod.) atd.  

v rozsahu min. 
20 hod. 

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (odborný index). Potvrzené výkony 
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku  
je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu 
výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
 
Teoretické znalosti 

Detailní seznámení se s fyziologií a patofyziologií kostního metabolismu a jeho 
zm nami u metabolických chorob kostí. 
Seznámení se s fyziologickým vývojem skeletu a jeho možnými poruchami. 
Detailní ovládání teoretických podklad  metabolických chorob kostí, p edevším 
postmenopausální osteoporózy. 
Znalost základ  klinických projev  metabolických chorob kostí a jejich klinické 
diagnostiky. 
Detailní seznámení se se zobrazovacími metodami používanými p i diagnostice 
metabolických chorob kostí. 
Ovládání metabolismu kalcia a dalších minerálních látek ve zdraví i nemoci. 
Ovládání metabolismu vitamínu D. 
Orientace v genetických základech metabolických chorob kostí. 
Ovládání patofyziologických a patobiochemických podklad  zm n laboratorních 
vyšet ení v diagnostice metabolických chorob kostí a v jejich diferenciální 
diagnostice. 
Detailní znalosti o prevenci a terapii metabolických chorob kostí, možnostech 
farmakologické lé by a jejích limitech.  
Znalost základ  farmakoekonomiky. 
Znalost problematiky rehabilitace a posudkového hodnocení metabolických 
chorob kostí. 
Znalost základních právních p edpis  a sociáln  právních p edpis . 
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Znalosti z hrani ních a p íbuzných obor  

Orientace v diagnostice a lé ení základních interních poruch, informovanost  
o možnostech ortopedického ešení metabolických chorob kostí. 
Znalost poruch kostního metabolismu u pacient  s revmatickými chorobami, 
chorobami ledvin a endokrinními chorobami. 

 
Praktické dovednosti 

Schopnost samostatn  postupovat v diagnostice a diferenciální diagnostice 
metabolických chorob kostí, vypracování terapeutického plánu, posudkového 
zhodnocení a návrhu na preventivní opat ení. 
Schopnost organiza n  a administrativn  ídit a plánovat provoz všech typ  
osteologických pracoviš . 

 
Minimální po ty výkon  

Výkony Po et 
pacient  

Postmenopausální osteoporóza 200 
Osteomalacie a jiné metabolické osteopatie 10 
Morbus Paget 5 
Renální osteopatie 10 
Sekundární osteoporóza (z toho minimáln  10 pacient  s glukokortikoidy - 
indukovanou osteoporózou) 20 

Metabolické choroby kostí u d tských pacient  10 
 Po et výkon  
Vyšet ení osového skeletu na p ístroji typu DXA (dvouenergiová rentgenová 
absorpciometrie), popis a zhodnocení 200  

Skelet u nemocných s metabolickými chorobami kostí, popis a zhodnocení 50 rtg snímk  
 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru: 

ovládá odbornou výchovu léka , dalších zdravotnických pracovník  a realizaci 
opat ení k podpo e zdraví (health promotion),  
zvládá spolupráci s rodinou pacienta, jeho pracovišt m, orgány sociální pé e a 
s ve ejnými institucemi,  
dokáže poskytovat konziliární služby jiným obor m, spolupracovat s praktickými 
léka i a s r znými zdravotnickými institucemi,  
ovládá problematiku ochranného lé ení a umí v praxi aplikovat základní právní a 
sociální p edpisy. 
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5 Hodnocení vzd lávání 

a) Pr b žné hodnocení školitelem  
záznamy o absolvované praxi a školicích akcích v pr kazu odbornosti  
(v t ím sí ních intervalech), záznamy o provedených výkonech v logbooku. 

b) P edpoklad p ístupu k záv re né zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
úsp šné absolvování záv re ného testu v povinném kurzu, 
p edložení písemné práce na p edem zadané téma, 
potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást II.). 
c) Vlastní záv re ná zkouška 

teoretická ást – vyšet ení pacienta s vypracováním diagnostického  
a diferenciáln  diagnostického rozboru, plánu dalších vyšet ení, 
terapeutického a rehabilita ního plánu, prognostické úvahy a posudkového 
zhodnocení, 
praktická ást – 3 odborné otázky a obhajoba písemné práce. 

 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

Absolvováním nástavbového oboru klinická osteologie zdravotni tí pracovníci 
získávají zvláštní odbornou zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou 
specializovanou zp sobilost. 

Absolvent vzd lávání v nástavbovém oboru klinická osteologie je oprávn n v plné ší i 
uskute ovat odborné výkony v ambulantních i ústavních za ízeních. Je kvalifikován 
k výkonu konsiliárních služeb. Je schopen ídit pracovní tým a odborn  vést léka e a rovn ž 
ostatní zdravotnické pracovníky. 
 

7 Charakteristika akreditovaných pracoviš  

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 zákona 
. 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. K tomu 

slouží ádné a plné zapojení školence do práce v etn  ú asti na ústavních pohotovostních 
službách a dále umožn ní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím 
ást p ípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Vzhledem k rozdílnému rozsahu 

poskytované odborné pé e a výuky se rozlišují následující typy pracoviš . Minimální kritéria 
akreditovaného pracovišt  jsou dána spln ním odborných, provozních, technických 
a personálních p edpoklad . 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán p ípravy školence. 
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7.1 Akreditovaná pracovišt  (AP) 
7.1.1 Akreditované pracovišt  I. typu 

Personální 
požadavky 

Vedoucí AP/školitel má nejvyšší vzd lání v oboru d tské léka ství nebo 
diabetologie a endokrinologie nebo klinická biochemie nebo ortopedie nebo 
revmatologie nebo vnit ní léka ství a nejmén  10 let výkonu povolání léka e 
v oboru specializace nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru klinická 
osteologie a alespo  5 let samostatné praxe v oboru klinická osteologie  
a s minimálním úvazkem 0,5. 
Pom r školitel/školenec – 1:1-2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit v 
posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.

Materiální  
a technické 

vybavení 

Ambulantní pracovišt  zabývající se specializací klinická osteologie, které je 
sou ástí pracovišt  oboru d tské léka ství nebo diabetologie a endokrinologie 
nebo klinická biochemie nebo ortopedie nebo revmatologie nebo vnit ní 
léka ství. 
Pracovišt  musí být vybaveno certifikovaným p ístrojem pro m ení kostní 
minerální hustoty metodou DXA s možností m ení denzity kostního minerálu 
(BMD) v osovém skeletu. 
AP plní podmínky osteologického pracovišt  dle Koncepce oboru klinická 
osteologie. 
Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení).

 



202 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 5

7.1.2 Akreditované pracovišt  II. typu 

Personální 
požadavky 

Vedoucí AP/školitel má nejvyšší vzd lání v oboru d tské léka ství nebo 
diabetologie a endokrinologie nebo klinická biochemie nebo ortopedie nebo 
revmatologie nebo vnit ní léka ství a nejmén  10 let výkonu povolání léka e 
v oboru specializace nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru klinická 
osteologie a alespo  5 let samostatné praxe v oboru klinická osteologie  
a s minimálním úvazkem 1,0. 
Pom r školitel/školenec – 1:1-2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit  
v posledních 5 letech. 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.

Materiální 
a technické 

vybavení 

Ambulantní nebo l žkové pracovišt  zabývající se specializací klinická 
osteologie, které je sou ástí pracovišt  oboru d tské léka ství nebo 
diabetologie a endokrinologie nebo klinická biochemie nebo ortopedie nebo 
revmatologie nebo vnit ní léka ství. 
Pracovišt  musí být vybaveno certifikovaným p ístrojem pro m ení kostní 
minerální hustoty metodou DXA s možností m ení BMD v osovém skeletu. 
AP plní podmínky osteocentra dle Koncepce oboru klinická osteologie. 
Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 
Sou ásti podílející se na innosti pracovišt :  

- laborato  klinické biochemie (léka  se specializovanou zp sobilostí  
v oboru klinická biochemie s úvazkem min. 0,7), 

- d tské léka ství, 
- radiologie a zobrazovací metody, 
- vnit ní léka ství. 

Pracovišt  poskytuje konziliární službu. 
Sou ástí AP m že být pracovišt  d tské osteologie, což žadatel o akreditaci 
doloží v žádosti.

V decko-
výzkumná 

innost 

AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci vystupují na v deckých akcích 
a publikují odborná sd lení v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se 
na ešení výzkumných úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své 
p ípravy se zásadami v decké práce, m l by mít možnost seznámit se  
s výzkumnou inností pracovišt , p ípadn  se i na ní podílet. 
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 
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7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  
1) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 

klinická osteologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 
2) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 

klinická osteologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  II. typu“. 
3) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 

v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 
4) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nefrologie, a to v ásti 

„akreditované pracovišt  II. typu“. 
5) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem revmatologie,  

a to v ásti „akreditované pracovišt  II. typu“. 
6) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem diabetologie  

a endokrinologie, a to v ásti „akreditované pracovišt  II. typu“. 
7) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem ortopedie, a to v ásti 

„akreditované pracovišt  I. typu“. 
8) ... v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
9) ...absolvování se týká léka , kte í p i výkonu povolání pacient m pouze indikují léka ské 

ozá ení, tzn. nejsou radia ními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní 
odbornou zp sobilost podle zákona . 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

10) …v uvedeném vzd lávacím programu. 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 
8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 20 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-  

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech ve 
zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)  
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti prevence. 2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL  
a závislé. 1 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t Minimální 
po et hodin 

a) Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Veli iny a jednotky používané pro pot eby radia ní 
ochrany. 

1 

b) Systém radia ní ochrany, aplikace základních princip  radia ní ochrany  
do soudobé koncepce a legislativy EU a R. 1 

c) Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický 
charakter léka ského ozá ení, velikosti dávek pacient m pro typické 
radiologické postupy. 

1 

d) Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  
ionizujícího zá ení – význam indika ních kriterií (V stník MZ R . 11/03). 1 

e) Zásady pro uplat ování požadavk  radia ní ochrany pacient  p i provád ní  
a ízení zdravotnických výkon  s použitím zdroj  ionizujícího zá ení – 
optimalizace radia ní ochrany p i léka ském ozá ení (diagnostické referen ní 
úrovn , princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“). 

1 

f) Praktické metody ochrany radia ních a ostatních pracovník , ostatních 
pacient  a obyvatel p i využívání zdroj  ionizujícího zá ení ve 
zdravotnickém za ízení (kontrolované a sledované pásmo, systém 
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpe ování jakosti). 

1 

g) Odpov dnost za zajišt ní požadavk  radia ní ochrany p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení v léka ství: úloha indikujícího léka e, aplikujícího 
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející 
osobou a osobou s p ímou odpov dností. 

1 

h) Pracovn -léka ská pé e o radia ní pracovníky. Léka ská pomoc lidem 
ozá eným v d sledku radia ní nehody. 1 

Celkem 8 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací 
v oboru radiologický fyzik, p ípadn  se specializací v radia ní ochran  (Státní ústav radia ní 
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní ú ad pro jadernou bezpe nost (dále jen „SÚJB“))  
pro p edm ty v bodech a), b), c), e), f) a g).  
Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru radiologie  
a zobrazovací metody, neuroradiologie a d tská radiologie pro p edm t v bod  d). 
Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru pracovní 
léka ství, radiologie a zobrazovací metody, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí v radia ní 
ochran  (SÚRO, SÚJB) pro p edm t v bod  h).

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí výukových materiál .
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8.1.5 Program kurzu Klinická osteologie se zam ením na d tské léka ství 

P edm t Minimální 
po et hodin 

R st a vývoj skeletu v d tském v ku. 1 
Vyšet ovací metody v d tské osteologii. 1 
Poruchy metabolismu Ca, P, Mg. 1 
Rachitis, diagnóza, diferenciální diagnóza, lé ba. 1 
Osteoporóza u d tí a mladistvých. 2 
Osteogenesis imperfekta. 1 
Možnosti terapie osteopatií d tského v ku. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Klinická osteologie se zam ením na d tské 
léka ství 
Personální zabezpe ení 

Lekto i s nejvyšším vzd láním v oboru d tské léka ství a praxí nejmén  5 let v oboru, se 
zkušenostmi v d tské osteologii nebo se zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru klinická 
osteologie. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru d tské léka ství a nejmén  10 let praxe výkonu 
povolání léka e v oboru specializace

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.6 Program kurzu Klinická osteologie 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Metabolismus kostní  tkán . 3 
Patogeneze primární a sekundární osteoporózy. 3 
Diagnostika osteoporózy a ostatních metabolických chorob skeletu. 4 
Zobrazovací metody v osteologii. 2 
Laboratorní metody v osteologii. 2 
Diferenciální diagnostika metabolických chorob kostí. 4 
Renální osteopatie. 2 
Pohybové aktivity a rehabilita ní cvi ení v lé b  osteoporózy. 2 
Genetické podklady metabolických osteopatií. 2 
Jiné metabolické choroby skeletu. 4 
Terapie osteoporózy. 8 
Záv re ný test. 4 
Celkem 40 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Klinická osteologie 

Personální zabezpe ení 

Lekto i s nejvyšším vzd láním v oboru d tské léka ství nebo diabetologie a endokrinologie nebo 
klinická biochemie nebo ortopedie nebo revmatologie nebo vnit ní léka ství nebo se zvláštní 
odbornou zp sobilostí v oboru klinická osteologie a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se 
specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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Postgraduální Medicína 
Remedia 
Vnit ní Léka ství 

 
P echodné ustanovení: 
Léka i, který má nejvyšší dosažené vzd lání v oboru d tské léka ství nebo diabetologie  
a endokrinologie nebo klinická biochemie nebo ortopedie nebo revmatologie nebo 
vnit ní léka ství a prokazateln  vykonává diagnostickou a terapeutickou pé i o nemocné  
s metabolickými chorobami skeletu po dobu alespo  10 let, m že být tato praxe uznána 
jako odpovídající povinné praxi na AP I. typu v délce 10 m síc  dle tohoto vzd lávacího 
programu.  
Platnost tohoto p echodného ustanovení je ode dne platnosti tohoto vzd lávacího 
programu do 31.12.2011. 
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1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru neuroradiologie je získání pot ebných 
teoretických znalostí a praktických dovedností ve všech zp sobech diagnostického 
zobrazování centrálního systému (CNS), jeho obal  a oblasti hlavy a krku. Neuroradiolog  
je schopen v celé ší i diagnostického zobrazování hodnotit anatomické a funk ní zm ny CNS 
a provád t neurointerven ní výkony, ve kterých je vyškolen. Neuroradiolog úzce spolupracuje 
se specialisty, zejména s neurology, anesteziology, neurochirurgy a s léka i zabývajícími  
se onemocn ními hlavy a krku.  
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2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do nástavbového oboru neuroradiologie je získání 
specializované zp sobilosti v oboru radiologie a zobrazovací metody. 

Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 83 zákona 
. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzd lávání m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než  
je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto p ípad  celková délka, úrove  a kvalita nesmí 
být nižší než v p ípad  celodenní pr pravy. 

Celková délka p ípravy v oboru neuroradiologie je v minimální délce 24 m síc , 
z toho 

 

2.1 Specializovaný výcvik – v délce minimáln  24 m síc  

ást I. 
a) povinná praxe 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
neuroradiologie 1)  20 

z toho neurointervence 2 

neurochirurgie 2), 3) 2 

neurologie 2), 4) 2 
 

b) doporu ená dopl ková praxe 
Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tská radiologie 5) 

(doporu uje se min. 2 m síce v rámci povinné neuroradiologické praxe – 
v p ípad , že se školenec bude v novat neuroradiologii d tského v ku) 

4 

 



214 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 5

ást II. 
c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, seminá e Po et dn  
kurz Léka ská první pomoc 6) 3 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 6) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 6) 1 
kurz Radia ní ochrany pro aplikující odborníky 7) 30 hodin 

kurz Základy neuroradiologie 8) 
5 dn  nebo 

celkem nejmén  
30 hodin 

 kurz Základy zobrazování hlavy a krku 8) 
3 dny nebo 

celkem nejmén  
20 hodin 

 
Pokud výše uvedené kurzy byly absolvovány v rámci jiného vzd lávacího 

programu v dob  ne delší než 5 let, nemusí být absolvovány a zapo ítají se. 
 

d) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 
Kurzy, seminá e 
spole né klinicko-radiologické seminá e 
odborné akce eské neuroradiologické spole nosti, eské radiologické spole nosti LS JEP 
a LK 
zahrani ní kongresy a vzd lávací akce 

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Nedílnou sou ástí vzd lávacího programu je vedení záznamu o provedených 
výkonech (logbook) a pr kazu odbornosti léka e (odborný index). Potvrzené výkony 
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Po et výkon  uvedený v logbooku  
je stanoven jako minimální. P edpokládá se absolvování nebo asistence u takového po tu 
výkon , aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce. 
 
Z vlastního oboru  

Znalost koncepce oboru a k n mu se vztahujících aktuáln  platných p edpis . 
 

Teoretické znalosti 

Fyzikální principy zobrazovacích metod, p ístrojová technika. 
Radiobiologie, rizika zá ení, principy ochrany p ed ioniza ním zá ením, Atomový 
zákon. 
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Kontrastní látky, jejich aplikace, prevence nežádoucích ú ink  a lé ba v p ípad  
jejich vzniku. 
Indikace, kontraindikace a komplikace každé zobrazovací metody. 
Vhodná volba zobrazovacích metod a jejich techniky u jednotlivých patologických 
stav . 
Vhodný algoritmus vyšet ení s ohledem na diagnostický p ínos a ekonomiku 
výkon . 
Anatomie a fyziologie CNS a jeho obal  ve vztahu k zobrazovacím metodám. 
Onemocn ní mozku, lebky, splanchnokrania, páte e a míchy, jejich klinický a 
radiologický obraz i obraz poopera ní u následujících patologických proces : 

- vrozené malformace, 

- cévní postižení, aneuryzmata, arteriovenózní malformace, krvácení, 

- ischemie, 

- kraniocerebrální poran ní, poran ní páte e a míchy, poran ní splanchnokrania, 

- zán ty, infek ní onemocn ní, 

- mozkové nádory a nádor m podobné afekce, 

- odchylky bílé hmoty, metabolická onemocn ní, 

- demyeliniza ní choroby, 

- degenerativní stavy. 
 
Praktické dovednosti 

Vyšet ovací metody 
CT mozku a neurokrania, CT splanchnokrania, CT páte e a míchy 
CTAG mozkových cév, HRCT skalní kosti 
MR mozku, MR hlavy a krku, MR páte e a míchy, MRAG a další MR modality 
Selektivní mozková angiografie 
Selektivní angiografie páte e a míchy 
UZ vyšet ení mozku a mozkových cév 
Myelografie, radikulografie 
Neurointerven ní metody – vaskulární a nevaskulární 

  

Vaskulární metody: endovaskulární uzáv ry AV – malformací a aneuryzmat v povodí 
art. carotis interna, art. carotis externa (úzká souvislost s intrakraniálním ob hem) a aa. 
spinales, dále uzáv ry nutritivních tepen nádor , uzáv ry tepen zásobujících patologické 
procesy kalvy, splanchnokrania a páte e, intraarteriální aplikace cytostatik, trombolytik, PTA 
mozkových tepen, event. další. 



216 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 5

Nevaskulární metody: ventrikulografie s endoskopickou nebo neendoskopickou 
drenáží likvorových cest, intracerebrálních i extracerebrálních cyst, vertebroplastika, 
nukleotomie (diskektomie, dekomprese laserem, chemonukleolýza, APLD). N které 
z uvedených výkon  se provád jí ve spolupráci s neurochirurgem nebo ortopedem. Dále 
k nevaskulárním intervencím pat í lé ba bolesti p i degenerativních a poopera ních zm nách 
na páte i jako je facetová denervace (FD), periradikulární terapie (PRT), peridurální infiltrace 
za CT nebo skiaskopické kontroly. 

N které interven ní metody se p ekrývají s metodami interven ní radiologie.  

 

Seznam a vý et provedených vyšet ení a interven ních výkon  

Uvedený po et je nejnižší, který má školenec nejenom provést, ale musí je také správn  
interpretovat. Neuroradiologické pracovišt  musí být vybaveno moderními radiologickými 
p ístroji, UZ, CT, MR, DSA s možností provád ní interven ních výkon . Provedené výkony 
budou zapsány v logbooku a podepsány školitelem. 

 
Minimální po ty výkon  
Výkon Množství 
CT mozku 500 
CT hlavy a krku 200 
CT páte e 400 
MR mozku 600 
MR hlavy a krku 200 
MR páte e a míchy 400 
Transfontanelární UZ mozku 20 
Dopplerovská ultrasonografie mozkových tepen 50 
Asistence u selektivní mozkové nebo míšní angiografie 20 
Asistence u nevaskulárních neurointervencí 20 

 

Z ostatních obor   

Neuroradiolog musí znát problematiku pacient  a pot eby specialist , pro n ž pracuje. 
 

4 Všeobecné požadavky 

Znalost systému zdravotní pé e, právních p edpis  platných ve zdravotnictví, 
managementu odd lení, první pomoci. 
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5 Hodnocení vzd lávání v nástavbovém oboru 

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele na akreditovaném pracovišti.  

a) Pr b žné hodnocení školitelem 
záznamy o absolvované praxi v pr kazu odbornosti a v logbooku s údaji  
o provedených vyšet eních a interven ních výkonech v pravidelných 
šestim sí ních intervalech s podpisem školitele. Dále budou provedeny 
záznamy o ukon ení povinné praxe v oboru neurologie, neurochirurgie, 
v neurointervencích a o školení v jednotlivých odv tvích oboru. 

b) P edpoklad p ístupu k záv re né zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást II.). 
c) Vlastní záv re ná zkouška 

praktická ást – zhodnocení snímkové dokumentace 3 pacient , popis a 
diferenciální diagnostika, 

teoretická ást – úsp šné absolvování písemného testu, 
 – 3 teoretické otázky, jednu otázku m že nahradit 

obhajoba písemné práce na zadané téma (nap íklad  
publikace v recenzovaném asopise). 
 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

Absolvováním nástavbového oboru zdravotni tí pracovníci získávají zvláštní odbornou 
zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou specializovanou zp sobilost. 

Absolvent nástavbového oboru neuroradiologie získává zvláštní odbornou zp sobilost, 
která ho oprav uje k samostatnému posouzení vhodnosti indikace k neuroradiologickému 
výkonu, ur it nejvhodn jší vyšet ovací metodu a algoritmus dalšího vyšet ovacího postupu. Je 
schopen vyšet ení správn  interpretovat a uvést diferenciální diagnostiku. Vedle vyšet ení 
CNS, jeho obal  a oblasti hlavy a krku popisuje neuroradiolog u pacient  také vyšet ení 
skeletu, hrudníku a b icha. Neuroradiolog je schopen samostatné práce a poskytovat 
konziliární služby léka m klinických obor . Je povinným lenem specializovaných 
neurovaskulárních center. Podílí se také na vzd lávání dalších neuroradiolog . 
 

7 Charakteristika akreditovaného pracovišt  (AP) 

Pracovišt  zajiš ující výuku školenc  musí být akreditováno (ustanovení §13 zákona 
. 95/2004 Sb.). Pracovišt  musí zajistit školenci absolvování vzd lávacího programu. K tomu 

slouží ádné a plné zapojení školence do práce v etn  ú asti na pohotovostních službách a 
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dále umožn ní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím ást p ípravy, 
která není dostupná na vlastním pracovišti. Minimální kritéria AP jsou dána spln ním 
odborných, provozních, technických a personálních p edpoklad .  

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení akreditace je plán p ípravy školence. 
 

7.1 Akreditované pracovišt   

Personální 
požadavky 

Školitel má specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou zp sobilost 
v oboru neuroradiologie a min. 3 roky praxe od získání specializované nebo 
zvláštní odborné zp sobilosti a s minimálním úvazkem 0,5. 
Pom r školitel/školenec – 1:1-2. 
Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  profesním 
životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických aktivit 
v posledních 5 letech (celoživotní vzd lávání). 
Spolu se žádostí je nutno p edložit plán pln ní povinností stanovených 
vzd lávacím programem. Pokud pracovišt  zajiš uje více než jednu ást, vždy 
výukový plán p edkládá.

Materiální 
a technické 

vybavení 

AP pracovišt  se zajišt ním stálé dostupnosti: 
- skiaskopie, 
- skiagrafie, 
-multidetektorová po íta ová tomografie,  
-magnetická rezonance se silou pole minimáln  1.5 T, 
- ultrazvuk, 
-DSA. 

Spolupracující obory a jejich dostupnost – l žkové odd lení pro obory: 
- anesteziologie a intenzivní medicína, d tské léka ství, chirurgie, 

infek ní léka ství, klinická onkologie, neurochirurgie, neurologie, 
otorinolaryngologie, vnit ní léka ství. 

Spektrum 
požadavk , 

výkon , 
inností 

Neuroradiologické zobrazovací metody – využívající MR, CT, UZ, konven ní 
rtg metody. 
Interven ní výkony: 

- endovaskulární neurointervence, 
- nevaskulární neurointervence. 

V decko -
výzkumná 

innost 

AP rozvíjí výzkumnou innost, jeho pracovníci publikují odborná sd lení 
v domácích i zahrani ních asopisech a podílejí se na ešení výzkumných 
úkol . Školenec by se m l seznámit b hem své p ípravy se zásadami v decké 
práce, m l by mít možnost seznámit se s výzkumnou inností pracovišt , 
p ípadn  se i na ní podílet.
P ístup k odborné literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení).
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7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  
1) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 

neuroradiologie, a to v ásti „akreditované pracovišt “. 
2) Pracovišt  je akreditováno pro spole né stáže vzd lávacího programu tohoto i jiného oboru 

v rámci vlastního zdravotnického za ízení nebo smluvního za ízení. 
3) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem neurochirurgie,  

a to v ásti „akreditované pracovišt “. 
4) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem neurologie, a to v ásti 

„akreditované pracovišt  II. typu“. 
5) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem nástavbového oboru 

d tská radiologie, a to v ásti „akreditované pracovišt “. 
6) ...v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
7) …absolvování se týká pouze léka , kte í p i výkonu povolání p icházejí do styku se zdroji 

ionizujícího zá ení, realizují léka ské ozá ení a pracují jako aplikující odborníci. 
8) …v uvedeném vzd lávacím programu. 
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8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
a technické vybavení pro jejich realizaci 

8.1 Charakteristika vzd lávacích aktivit 
8.1.1 Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená 
neodkladná resuscitace v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced 
Cardiac Life Support).  

2 

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, 
diagnostické postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  2 

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status 
astmaticus, inhala ní 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 
um lé plicní ventilace. 

2 

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

2 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, 
kon etin, polytrauma, poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady 
ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

2 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 1 
Hromadný výskyt ran ných, hlavní zásady BATLS (Battlefield Advanced 
Trauma Life Support). 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika. 1 
Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 2 
Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 1 
Praktická výuka. 4 
Ov ení znalostí testem. 
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Personální a technické zabezpe ení kurzu Léka ská první pomoc 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání léka e 
v oboru specializace. 
Ú astníci kurzu obdrží sou asn  s pozvánkou do kurzu na CD u ební texty Léka ská první pomoc 
k seznámení s tématy, což umožní ve stanovené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou 
problematiku.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením: manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) 
umož ující praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním 
záznamem sledovaných vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci 
ú innosti provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. 
Model musí umožnit nácvik: 

- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního 
tubusu, laryngeální masky (v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis int.), v. femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmako-  

a elektroimpulzoterapie. 
Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. Pro objektivní hodnocení je nezbytné 
pracovat alespo  s ov eným kvazistandardizovaným testem.
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8.1.2 Program kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, managementu  
a legislativy 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Léka ská etika (etické kodexy, etické chování zdravotník ). 
Práva a povinnosti pacient , informovaný souhlas. 
Eutanázie aj. 

3 

Komunikace s problémovým pacientem. 4 
Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e. 8,5 

Informace o základních zákonných a provád cích p edpisech  
ve zdravotnictví. 1 

Systém všeobecného zdravotního pojišt ní. Vztah léka  (zdravotnické 
za ízení) a pojiš ovny.  1 

Druhy, formy a právní postavení zdravotnických za ízení. 1 
Základy kvality pé e a bezpe í. 1 
Personální ízení (Zákoník práce, komunikace s ekonomickými institucemi – 
da ové p iznání, evidence majetku, finan ní toky). 2 

Povinnosti zdravotnických pracovník , práva a povinnosti, vedení a nakládání 
se zdravotnickou dokumentací, zejména postup lege artis, ml enlivost. 1,5 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví. 1 
Nemocenské a d chodové pojišt ní. 0,5 
Celkem 16 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy léka ské etiky, komunikace, 
managementu a legislativy  

Personální zabezpe ení 

Lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 
vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Sou ástí lektorského týmu mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají praxi v oblasti 
ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, a  již na vysoké škole nebo 

v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  vysokých škol i celoživotního vzd lávání.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text  Základy 
zdravotnické legislativy, event. jiné.
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8.1.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)  
a lé ba závislostí 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 1 
P ehled NL zneužívaných v R 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 obor , možnosti 
prevence. 

2 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL  
a závislé. 1 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 1 
Záv r kurzu, diskuse. 1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových 
látek (NL) a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru návykové 
nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované 
problematice.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Radia ní ochrana pro aplikující odborníky 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Veli iny a jednotky v RO (stru né základy fyziky i.z., dávka, osobní dávkový 
ekvivalent, ekvivalentní dávka efektivní dávka). 1 

Biologické ú inky IZ (stochastické, nestochastické ú inky, závislost ú inku  
na dávce, hodnoty dávkových prah , p íklady koeficienty rizika, léka ský dohled 
nad radia ními pracovníky). 

2 

Cíle a principy RO (základní cíle RO, základní principy RO, specifika LO  
ve vztahu k princip m, diagnostické referen ní úrovn  (DRÚ), systém RO v R 
– návaznost na mezinárodní doporu ení). 

1 

P ehled zdroj  ozá ení populace a specifika LO (p írodní zdroje ozá ení, um lé 
zdroje ozá ení, podíl léka ského ozá ení, principy regulace jednotlivých složek 
ozá ení). 

1 

Zp soby ochrany p ed externím ozá ením a p íklady jejich aplikace (ochrana 
stín ním – p íklady (ochranné soustavy pracoviš , ochranné pom cky, filtrace 
RTG svazku,..), ochrana vzdáleností - p íklady (vzdálenost OK u pacienta, 
vzdálenost personálu od zdroje = ozá ené plochy na pacienta, …), ochrana 
asem + p íklady (zkracování doby skiaskopie, pulzní skiaskopie, neopakování 

expozic, …). 

1 

Fyzikální aspekty ovliv ující dávku pacienta (provozní parametry p ístroje, 
kvalita RTG svazku (velikost filtrace), vzdálenost OK a velikost ozá eného pole, 
regula ní programy AEC, AERC pro r zné druhy vyšet ení). 

1 

Základní legislativní požadavky na LO (Atomový zákon, požadavky  
na zp sobilost a vzd lávání pracovník  se ZIZ, odpov dnost radiologického 
fyzika, dohlížející osoby a osoby s p ímou odpov dností p i zajišt ní požadavk  
RO, požadavky na personální a technické vybavení, výb r vhodných RTG 
za ízení pro daný ú el, diagnostické referen ní úrovn  (DRÚ), návaznost  
na Národní radiologické standardy (NRS). 

1 

Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Veli iny a jednotky používané pro pot eby radia ní 
ochrany.  

1 

Systém radia ní ochrany, aplikace základních princip  radia ní ochrany  
do soudobé koncepce a legislativy EU a R.  1 

Specifický charakter léka ského ozá ení, velikosti dávek pacient  pro typické 
radiologické postupy.  1 

Typy rentgenových p ístroj . 1 

Zásady pro uplat ování požadavk  radia ní ochrany pacient  p i provád ní  
a ízení zdravotnických výkon  s použitím zdroj  ionizujícího zá ení - 
optimalizace radia ní ochrany p i léka ském ozá ení (diagnostické referen ní 
úrovn , princip ALARA). 

1 
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Praktické metody ochrany radia ních a ostatních pracovník , ostatních pacient  
a obyvatel p i využívání zdroj  ionizujícího zá ení ve zdravotnickém za ízení 
(kontrolované a sledované pásmo, systém monitorování, vedení dokumentace, 
program zabezpe ování jakosti). 

2 

Odpov dnost za zajišt ní požadavk  radia ní ochrany p i využívání zdroj  
ionizujícího zá ení v léka ství: úloha indikujícího léka e, aplikujícího odborníka, 
radiologického fyzika.  

2 

Standardní opera ní postupy a jejich význam pro snižování dávky. 7 
Nej ast jší chyby aplikujících odborník  p i posuzování vhodnosti 
diagnostického i terapeutického ozá ení. Odhad a hodnocení dávek na plod, 
konzultace k vybraným otázkám RO, požadavky na zajišt ní jakosti na RTG dg. 
pracovištích. 

6 

Celkem 30 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Radia ní ochrana pro aplikující odborníky 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody a praxí nejmén  
5 let v oboru, p ípadn  se specializací ve vyu ované problematice. 
Radiologický fyzik. 
Další odborníci, kte í se zabývají problematikou radia ní ochrany. 
Garantem kurzu musí být léka  s nejvyšším vzd láním v oboru a 10 let výkonu povolání v oboru 
specializace.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.5 Program kurzu Základy neuroradiologie 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Vrozené anomálie CNS, prenatální a postnatální zobrazování. 3 
Perinatáln  získané encefalopatie. 1 
Neurokutánní syndromy. 1 
Epilepsie – zobrazovací aspekty. 1 
Cévní postižení CNS – zobrazovací aspekty. 3 
Zán tlivá postižení CNS. 2 
Onemocn ní bílé hmoty. 2 
Degenerativní onemocn ní mozku. 2 
Traumatické postižení neurokrania, splanchnokrania a páte e. 2 
Mozkové nádory.  2 
Moderní vyšet ovací postupy CNS pomocí MR. 1 
Onemocn ní páte e a páte ního kanálu. 3 
Endovaskulární neurointervence. 3 
Nevaskulární neurointervence. 2 
Doporu ené vyšet ovací postupy v neuroradiologii. 2 
Celkem 30 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy neuroradiologie 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru 
neuroradiologie nebo interven ní radiologie s praxí nejmén  5 let v oboru. 
Garantem kurzu musí být léka  s v deckým a pedagogickým titulem,  nejvyšším vzd láním  
a 10 lety výkonu povolání v oboru neuroradiologie.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.6 Program kurzu Základy zobrazování hlavy a krku 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Zobrazovací anatomie obli ejových a kr ních prostor . 3 
Zobrazování skalní kosti. 2 
Zobrazování postižení orbity, optické dráhy, baze lební. 2 
Sinonazální zobrazování. 2 
Onemocn ní elistí a temporomandibulárního kloubu. 2 
Onemocn ní slinných žláz, uzlin a m kkých tkání krku. 2 
Onemocn ní dutiny ústní, hltanu a hrtanu. 3 
Traumata splanchnokrania. 2 
D tská onemocn ní hlavy a krku. 2 
Celkem 20 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy zobrazování hlavy a krku 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru 
neuroradiologie i radiologie a zobrazovací metody a praxí  nejmén  5 let. 
Garantem kurzu musí být léka  s v deckým a pedagogickým titulem,  nejvyšším vzd láním  
a 10 lety výkonu povolání v oboru neuroradiologie.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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