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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
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způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 

předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů a oborech certifi kovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Minister-

stvo zdravotnictví vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje 

původní znění vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2009 a 2010.

Gynekologie a porodnictví (Věstník 2009, částka 8, Listopad 2009); Lékařská genetika (Věstník 2009, 

částka 10, Prosinec 2009)

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ)
VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
ZN.: 48763/2011/VZV

REF.: Mgr. 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 pozdějších 

předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů a oborech certifi kovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Minister-

stvo zdravotnictví vzdělávací programy certifi kovaných kurzů (nástavbových oborů) lékařů.

Klinická výživa a intenzivní metabolická péče; Návykové nemoci.
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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru gynekologie a porodnictví je získání 
specializované zp sobilosti osvojením pot ebných komplexních teoretických znalostí  
a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a lé by zaru ující kompetentní  
a kvalifikovaný výkon samostatné praxe léka e v oboru gynekologie a porodnictví  
v ambulantní i l žkové pé i. 
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2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru gynekologie 
a porodnictví 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. 

Stáže v základním gynekologicko-porodnickém kmeni mohou být absolvovány 
v libovolném po adí. 

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru gynekologie a porodnictví  
je za azení do oboru, absolvování základního gynekologicko-porodnického 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 gynekologicko-porodnický kmen – v délce minimáln  
24 m síc  

ást I. 
a) všeobecná povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – l žkové odd lení resuscita ní  
a intenzivní pé e 2 

chirurgie 1), 3) – l žkové odd lení všeobecné chirurgie (s minimálním po tem  
35 l žek) 2 

vnit ní léka ství 1), 4) – standardní interní l žkové odd lení s neselektovaným 
p íjmem nemocných 2 

 
b) povinná praxe v oboru kmene 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
gynekologie a porodnictví 1), 5), 6), 7) – pracovišt  s akreditací I. typu, II. typu nebo 
III. typu 18 

 
Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit na více akreditovaných 

pracovištích, pokud je nezajistí v celém rozsahu mate ské pracovišt . 



ČÁSTKA 7    �    VĚSTNÍK MZ ČR 5

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 gynekologicko-porodnického kmene (v etn  
úsp šného absolvování povinného gynekologicko-porodnického kurzu a písemného testu). 

Probíhá na pracovištích akreditovaných pro specializa ní vzd lávání v oboru 
gynekologie a porodnictví. 
 

ást II. 
c) povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
gynekologie a porodnictví 1), 5), 6), 7) – pracovišt  s akreditací I., II., nebo III. typu 34 

na pracovišti s akreditací II. typu 6) min. 2 
na pracovišti s akreditací III. typu  
(pracovišt  s akreditací European 
Board and College of Obstetrics 
and Gynaecology, dále jen 
„EBCOG“) 7) 

3 

nebo 

školenci, jejichž pracovišt  má akreditaci 
I. typu, musí z celkové praxe absolvovat 

na pracovišti s akreditací III. typu  
(pracovišt  s akreditací EBCOG) 7) 5 

školenci, jejichž pracovišt  má akreditaci 
II. typu, musí z celkové praxe absolvovat 

na pracovišti s akreditací III. typu  
(pracovišt  s akreditací EBCOG) 7) min. 3 

 
ást III. 

d) povinná praxe  
Akreditované pracovišt  Po et m síc  
ambulantní pracovišt  registrujícího gynekologa 8) 2 

 

2.3 Teoretická ást vzd lávacího programu 

ást IV. 
e) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Základy léka ské etiky, komunikace, managementu a legislativy 9) 2 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 9) 1 
kurz Radia ní ochrana 10) 1 
kurz Novinky z gynekologie a porodnictví 11) 5 
p edatesta ní kurz Gynekologie a porodnictví 11) 10 
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B hem celé p ípravy se školenec aktivn  zú astní jednoho výukového seminá e 
ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) v eské republice 
nebo v zahrani í. B hem p ípravy se školenec prezentuje nejmén  jednou p ednáškou  
na odborném v deckém fóru a publikuje jeden lánek v odborném asopise. 
 

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. 

Obsah p ípravy je ur en sylabem, je jasn  a konkrétn  definován p ed zahájením 
výcviku. Je strukturován v teoretický a praktický segment.  
 
Teoretická p íprava 

vzd lávací kurzy
samostudium 
skupinová setkání školitel  a léka  v postgraduální p íprav  

 
Praktická p íprava 

aktivní ú ast školence na všech aktivitách a odborných programech školicího pracovišt
- innost v ambulantním provozu i klinické praxi a zajišt ní ústavních pohotovostních 

služeb 
- praxe v porodnickém i gynekologickém úseku školicího centra v etn  ú asti na opera ní 

lé b  
- ú ast na klinickém výzkumu a auditech poskytované pé e 

 
Požadovaný rozsah teoretických znalostí 

Definice pojm  uvád ných v dalším textu: 
znalost .................. základní porozum ní tématu nep íliš asto používaného v klinické 

praxi oboru gynekologie a porodnictví, 
detailní znalost ..... pochopení d ležitých aspekt  témat, která povinn  zahrnují 

znalosti specialisty jiného oboru, 
povinná znalost .... kompletní znalost témat, která jsou d ležitá v klinické praxi oboru 

gynekologie a porodnictví.  
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Základní v dy 

Anatomie 

Povinná znalost anatomie pánve, b icha, hrudníku, prsou, stehna, 
endokrinních žláz, hlavn  ve vztahu k chirurgickým postup m používaným v 
gynekologii a porodnictví.  
Detailní znalost p íslušných kostí, kloubních spojení, sval , krevních  
a lymfatických cév, inervace a histologie.  
Znalost bun né struktury.

Fyziologie  
a endokrinologie 

Povinná znalost lidské fyziologie a reproduk ní endokrinologie ve vztahu 
k mužskému a ženskému reproduk nímu systému, t hotenství, plodu a 
novorozenci. 

Genetika 
Detailní znalost d di ných poruch.  
Znalost princip  d di nosti chromozomálních a genetických poruch. 

Embryologie 

Povinná znalost gametogeneze a oplodn ní, organogeneze a vývoje embrya 
a všech jeho orgánových systém , vývoje placenty, obal   
a amniální tekutiny. 
Detailní znalost fetálních malformací. 

Patologie Znalost cytologie a histologie ve vztahu ke gynekologii a porodnictví. 

Statistika  
a epidemiologie 

Znalost aplikace statistické analýzy a sb ru dat. 
Znalost konstrukce klinických studií a schopnost interpretovat data. 

Mikrobiologie Povinná znalost infek ních agens, infek ních chorob a komplikací s tímto 
spojených v gynekologii a porodnictví. 

Biochemie 
Znalost metabolismu uhlovodík , tuk , bílkovin a nukleových kyselin.  
Znalost významu vitamin , minerál , enzym  a složení i regulace intra 
a extracelulárních tekutin. 

Biofyzika 
Znalost fyzikálních princip  a biologických ú ink  tepla, zvuku 
a elektromagnetického zá ení. Porozum ní principu laseru, EKG 
a zobrazovacích metod (rentgen, ultrazvuk, nukleární magnetická rezonance). 

Imunologie Znalost imunologických mechanism  a princip  reproduk ní imunologie. 

Farmakologie 

Povinná znalost vlastností, farmakodynamiky, ú ink , interakcí a rizik lé iv 
používaných v gynekologii a porodnictví. 
Znalost princip  teratogenicity a preskripce lé ivých p ípravk  b hem 
t hotenství a laktace. 
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Klinické v dy 
Perinatologie a fetomaternální medicína 

Fyziologické 
t hotenství 

Povinná znalost fyziologie matky a plodu a jejich interakcí. 
Povinná znalost p edporodní, porodní a poporodní pé e v etn  psychologické 
profylaxe. 
Detailní znalost porodnické analgesie a anestezie.

Rizikové 
t hotenství 

Povinná znalost všech rizik v t hotenství, p i porodu a v puerperiu spolu 
s jejich ešením. 
Znalost fetálních a novorozeneckých onemocn ní, resuscitace novorozence  
a princip  pé e o novorozence.

Mate ská  
a perinatální 
úmrtnost 

Znalost relevantních definic, statistiky, koncept  a jejich význam.

Genetika 

Detailní znalost screeningu a diagnózy fetálních abnormalit.
Znalost fyziologického a patologického karyotypu, genetických p í in 
neplodnosti a asných t hotenských ztrát. 
Schopnost sdílet tyto informace s pacienty a diskutovat nad jejich významem.

Ultrazvuk 

Detailní znalost normální a patologické anatomie plodu, placenty  
a plodových obal , fetální biometrie, zhodnocení r stu a chování plodu, 
zhodnocení fetálního a uteroplacentárního ob hu. 
Povinná znalost odhadu gesta ního stá í plodu.  
Znalost invazivní diagnostiky a terapeutických postup .

Fetální 
monitoring 

Povinná znalost principu a hodnocení uznávaných metod monitorování plodu 
p ed a b hem porodu a zkušenost s jejich používáním.
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Reproduk ní medicína 

Obecná 
gynekologie 

Povinná znalost etiologie, patogeneze, patofyziologie, symptomatologie, 
diagnózy a diferenciální diagnózy somatických a psychosomatických 
gynekologických onemocn ní.

Gynekologická 
operativa 

Povinná znalost všech základních gynekologických operací v etn  
chirurgie prsu. 
Povinná znalost opera ních komplikací a poopera ní pé e. 
Znalost použití, technik a komplikací anestezie v etn  resuscitace 
dosp lých.

Endokrinologie 
Povinná znalost gynekologické endokrinologie a její klinické aplikace 
na reproduk ní systém. 
Detailní znalost endokrinologické terapie.

Poruchy 
menstruace 

Povinná znalost normální menstruace a patofyziologie menstrua ních 
poruch, jejich vyšet ování a lé ba.

Klimakterické  
a postmenopauzální 
potíže 

Povinná znalost patofyziologie klimakteria a postmenopauzy v etn  
prevence, diagnózy, lé by a dlouhodobého sledování pacientek.

Pohlavn  p enosné 
nemoci 

Detailní znalost epidemiologie, etiologie, diagnostiky, lé by a komplikací 
pohlavn  p enosných chorob.

Neplodnost 

Povinná znalost p í in a diagnostických algoritm  ženské a mužské 
neplodnosti. 
Znalost diagnosticko-terapeutických postup  u neplodných pár . 
Znalost technik používaných v asistované reprodukci.

Plánované 
rodi ovství 

Povinná znalost všech metod sterilizace a kontracepce, jejich 
kontraindikací a komplikací.

Indukovaný potrat Povinná znalost indikací, technik a komplikací indukovaného potratu.

Psychosomatické, 
psychosexuální  
a stresové poruchy 

Znalost psychopatologie a managementu psychosexuálních obtíží a vlivu 
stresu na funk ní poruchy jako menstruální a ovariální dysfunkce, 
chronická pánevní bolest a stresová inkontinence.

Ultrazvuk 

Detailní znalost ultrazvukových aspekt  normální pánevní anatomie, 
gynekologických onemocn ní. 
Znalost ultrazvukových aspekt  neplodnosti a ultrazvukových 
asistovaných invazivních technik.
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Onkogynekologie 

Povinná znalost epidemiologie, etiologie a primární i sekundární prevence. 
Detailní znalost diagnostických technik v etn  stagingu a lé by gynekologických preinvazivních 
a invazivních karcinom  a paliativní pé e.
Detailní znalost onkogynekologické terapie: chirurgická lé ba, radioterapie, chemoterapie.

 
Urogynekologie 

Detailní znalost etiologie a projev  chorob dolní ásti ženského mo ového traktu. 
Znalost princip  vyšet ování i konzervativní, opera ní a poopera ní lé by a pé e.

 
Gynekologie d tí a dospívajících 

Detailní znalost normálního a patologického sexuálního vývoje a specifické gynekologické 
poruchy mladých dívek a adolescent .  

 
Etika, právo, financování 

Znalost etických a právních norem týkajících se gynekologie a porodnictví v Evrop   
a finan ních zdroj  pot ebných k poskytování adekvátní zdravotní pé e.

 

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 m síc  specializa ního vzd lávání 
(všeobecná povinná praxe) 
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 m síce praxe na akreditovaném pracovišti  
I. nebo II. typu pod p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 

Obsah anesteziologické pé e (p edanestetické vyšet ení, p íprava p ed 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; 
základní odborné postupy místního znecitliv ní; zásady pé e o pacienta 
po anestezii, 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. 
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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. 

Chirurgie – 2 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 anestezie. 
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. 
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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 
anestezie 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 – 2 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. 
Akutní stavy ve vnit ním léka ství. 

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. 

 



ČÁSTKA 7    �    VĚSTNÍK MZ ČR 13

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. 

 
Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializa ního vzd lávání 
v rámci základního gynekologicko-porodnického kmene (povinná praxe v oboru 
kmene) 
Perinatologie a fetomaternální medicína 

Teoretické znalosti 

Základní vyšet ovací metody v gynekologii a porodnictví. 
Choroby v t hotenství a šestined lí. 
Specifické diagnostické metody. 
Intrauterinní lé ba plodu. 
Léka ské vedení porodu. 
Rizikový porod. 
Základní porodnické operace, komplikace a poopera ní pé e. 
Analgezie a možnosti anestezie. 
Laboratorní vyšet ovací možnosti. 
Novorozenec nízké hmotnosti. 
Kriticky nemocný novorozenec. 
Spolupráce porodníka s neonatologem. 
Prenatální kontrolní a informa ní systém. 
Biometrie plodu, diagnostika malformací. 
Diagnostika gynekologických onemocn ní v etn  diagnostiky ektopické 
gravidity. 
Vyšet ování dopplerovskou technikou a další speciální využití 
ultrazvuku (urologie, senologie). 
Základní fyzikální principy ultrazvuku. 
Organizace ultrazvukového odd lení. 
Právní aspekty ultrazvukového vyšet ování. 
Etika a informovanost pacienta.

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. 
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Zavedení mo ového katetru, odb r biologického materiálu. 
Vedení spontánního porodu a ošet ení porodního poran ní (samostatn  
provést 40 vaginálních porod ). 
Základní porodnické operace (provést 10 císa ských ez ,  
10 manuální lyse placenty, manuální a instrumentální revise dutiny 
d ložní po porodu). 
Ovládat diagnostiku a lé bu závažných porodnických komplikací 
(krvácení za porodu, disseminovaná intravaskulární koagulopatie, 
d ložní ruptura, eklamptický záchvat, embolie plodovou vodou). 
Teoreticky ovládat zásady resuscitace novorozence.
Ultrazvuk:

- vyšet ení raného t hotenství, 
- zhodnocení plodové vody a placenty, 
- normální anatomie plodu v 18. - 20. týdnu t hotenství, 
- fetální biometrie, 
- ur ení stá í t hotenství, 
- zhodnocení r stu plodu, 
- biofyzikální skórovací systémy – interpretace a zhodnocení 

limitací, 
- zhodnocení fetálního a uteroplacentárního krevního zásobení, 
- znalost invazivních diagnostických a terapeutických procedur. 

Provést 50 prenatálních ultrazvukových vyšet ení  
a 100 gynekologických ultrazvukových vyšet ení v etn  diagnostiky 
raného t hotenství.

 
Reproduk ní medicína 

Teoretické znalosti 

Základní vyšet ovací metody v gynekologii. 
Gynekologická endokrinologie a poruchy cyklu. 
Metody sterilizace a kontracepce. 
Základní gynekologické operace, komplikace a poopera ní pé e. 
Diagnostika gynekologických onemocn ní v etn  diagnostiky ektopické 
gravidity. 
Vyšet ování dopplerovskou technikou a další speciální využití 
ultrazvuku (urologie, senologie).

Praktické dovednosti 

Gynekologie: 
- normální pánevní anatomie, 
- gynekologické komplikace, 
- infertilita, 
- invazivní postupy, 
-Doppler v gynekologii. 

Abdominální operace Otev ení dutiny b išní ze st edního, pararektálního a p í ného 
suprapubického ezu.
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Vaginální operace 
Kyretáž hrdla a t la d ložního. 
Instrumentální revise dutiny d ložní nebo interrupce v prvním trimestru 
technikou dilatace – kyretáž (vakutáž).

Samostatn  provedené operace min. 50 

kyretáž hrdla a t la d ložního  min. 30 
z toho instrumentální revise dutiny d ložní, nebo interrupce v prvním 

trimestru technikou dilatace – kyretáž (vakutáž)  min. 20 

 
Onkogynekologie 

Teoretické znalosti 
Indikace a provád ní diagnostických postup  vedoucí k následné 
terapeutické rozvaze u prekanceróz a zhoubných nádor . 
Komplexní ešení prekanceróz.

Praktické dovednosti Asistence u onkogynekochirurgických výkon .

 
Urogynekologie 

Teoretické znalosti 

Patofyziologie mikce, urodynamika. 
Terapeutické postupy. 
Urodynamické vyšet ení. 
Ultrazvuk. 

 
Gynekologie d tí a dospívajících 

Teoretické znalosti Prevence, lé ba a diagnostika v d tské a adolescentní gynekologii. 

 
Kompetence léka e vykonávat níže uvedené innosti samostatn , pod konzulta ním 
vedením (p ítomnost školitele na pracovišti) a pod kontaktním vedením (p ímý 
odborný dohled školitele) po absolvování základního gynekologicko-porodnického 
kmene

Všeobecné výkony 
Provád ní anamnézy, hodnocení komplementárních vyšet ení. 
Vedení zdravotnické dokumentace v listinné i elektronické podob , využívání výpo etní 
techniky k archivaci dat. 
Provád ní denní vizity, kontrola dodržování terapeutických postup . 
Komunikace s pacienty, p íbuznými i spolupracovníky v souladu se zákonem poskytování 
informací o zdravotním stavu pacienta. 
Aplikace injekce (subkutánní, intramuskulární, intravenózní), podávání intravenózní infuze, 
transfúze krve a dalších krevních derivát  (krevní plazma, trombocytární koncentrát), pe ování  
o centrální žilní katetry. 
Provád ní p evaz  a lokální ošet ování opera ní rány. 
Provád ní odb ru cervikální cytologie, kultivace z pochvy a d ložního hrdla, mikrobiální obraz 
poševní. 
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Provád ní cévkování. 
Vykonávání ústavní pohotovostní služby.  
Provád ní dalších inností v souladu se vzd lávacím programem oboru gynekologie  
a porodnictví. 

Gynekologie 
Provád ní komplexního gynekologického vyšet ení se stanovením diferenciáln  diagnostické 
rozvahy a návrh dalšího postupu. 
Provád ní aplikace prebioptických vyšet ovacích metod – kolposkopie, onkologická cytologie. 
Provád ní cílené biopsie (vulva, pochva, cervix). 
Provád ní definovaných gynekologických opera ních výkon : sondáž dutiny d ložní, probatorní 
kyretáž, mikroabraze endometria, diagnostická hysteroskopie. 
Provád ní základních ultrazvukových vyšet ení v gynekologii vaginální i transabdomninální 
cestou. 

Perinatologie a fetomaternální medicína 
Provád ní základních porodnických vyšet ení se stanovením diferenciáln  diagnostické rozvahy 
a návrh dalšího postupu. 
Vedení fyziologických porod . 
Ovládání postupu p i resuscitaci novorozence. 
Monitorování a hodnocení kardiotokografických záznam  v t hotenství a za porodu. 
Monitorování a hodnocení fetální pulzní oxymetrie za porodu. 
Ošet ování nekomplikovaných porodních poran ní. 
Provád ní instrumentální revize dutiny d ložní po porodu. 
Provád ní manuálního vybavení placenty. 
Provád ní základních ultrazvukových vyšet ení v porodnictví se stanovením biometrie plodu. 

 

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

Rozsah teoretických v domostí a praktických dovedností v jednotlivých 
subdisciplínách 
Perinatologie a fetomaternální medicína 

Teoretické znalosti 

Biometrie plodu, diagnostika malformací. 
Invazivní prenatální vyšet ení a terapie pod kontrolou ultrazvuku. 
Choroby v t hotenství a šestined lí. 
Specifické diagnostické metody. 
Intrauterinní lé ba plodu. 
Léka ské vedení porodu. 
Porodnické intervence. 
Analgezie a možnosti anestezie. 
Laboratorní vyšet ovací možnosti. 
Novorozenec nízké hmotnosti. 
Kriticky nemocný novorozenec. 
Spolupráce porodníka s neonatologem. 
Prenatální kontrolní a informa ní systém.
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Zákonitosti humánní genetiky. 
Genetické poradenství. 
Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad a geneticky 
podmín ných onemocn ní, její indikace, neinvazivní a invazivní 
vyšet ovací metody.

Praktické 
dovednosti 

Ovládat techniku ultrazvuku vyšet ení v I. trimestru, základní biometrii, 
ultrazvukový screening v t hotenství, vyšet ení v puerperiu. 
Teoreticky ovládat prenatální diagnostiku nej ast ji se vyskytujících 
malformací plodu. 
Samostatn  provést 300 prenatálních ultrazvukových vyšet ení. 
Biochemický screening vrozených vývojových vad v t hotenství. 
Prenatální ultrazvuková vyšet ení, amniocentéza, biopsie choriových klk , 
kordocentéza (asistence). 
Vést spontánní porod a ošet ení porodního poran ní (samostatn  provést 
100 vaginálních porod ). 
Základní porodnické operace (samostatn  provést 50 císa ských ez ,  
provedení nebo asistence u 20 vaginálních porod  - forceps, 
vakuumextrakce, konec pánevní), manuální vybavení placenty, manuální  
a instrumentální revise dutiny d ložní po porodu, obrat plodu vnit ními 
hmaty na konec pánevní a extrakce plodu. 
Ovládat diagnostiku a lé bu závažných porodnických komplikací 
(krvácení za porodu, disseminovaná intravaskulární koagulopatie, d ložní 
ruptura, eklamptický záchvat, embolie plodovou vodou). 
Teoreticky ovládat zásady resuscitace novorozence.

 
Reproduk ní medicína  

Teoretické znalosti 

Diagnostika gynekologických onemocn ní v etn  diagnostiky ektopické 
gravidity. 
Vyšet ování dopplerovskou technikou a další speciální využití ultrazvuku 
(urologie, senologie). 
Gynekologická endokrinologie s ohledem na reprodukci, fyziologie  
a patologie reprodukce. 
Diagnostické postupy u neplodnosti. 
Možnosti lé by sterility v etn  metod asistované reprodukce. 
Zásady hormonální stimulace ovarií. 
Vazby k dalším obor m ve vztahu k lidské reprodukci (genetika, 
andrologie, sexuologie, fyziologie). 
Samostatn  provést 300 prenatálních ultrazvukových vyšet ení  
a 400 gynekologických ultrazvukových vyšet ení v etn  diagnostiky 
raného t hotenství. 
Laparoskopická technika, indikace, technické provedení, kontraindikace, 
komplikace. 
Endoskopické nástroje a p ístroje. 
Základní fyzikální znalosti o elektrochirurgii a využití laseru. 
Hysteroskopie, indikace, technické provedení, kontraindikace, komplikace.
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Praktické 
dovednosti 

Ovládat techniku vaginálního ultrazvuku a endoskopických vyšet ovacích 
metod ve vztahu k poruchám plodnosti (hysteroskopie, laparoskopie, test 
pr chodnosti vejcovod ).
Samostatn  provést 50 diagnostických laparoskopií nebo 
laparoskopických sterilizací. 
Samostatn  provést 30 opera ních laparoskopických výkon  s výjimkou 
hysterektomie (výkony na adnexech). 
Samostatn  provést 30 diagnostických hysteroskopií.

Abdominální 
operace 

Otev ení dutiny b išní ze st edního, pararektálního a p í ného 
suprapubického ezu. 
Enukleace myom , totální hysterektomie s exstirpací adnex, operace na 
adnexech, v etn  konservativního ošet ení tubární gravidity. 
Appendektomie. 
Sutura poran ného st eva a mo ového m chý e. 

Vaginální operace 

Vulvektomie, incize hymenální atrézie a stenózy, kyretáž hrdla a t la 
d ložního, exstirpace vaginálních nádor . 
Operace na d ložním hrdle. 
Poševní plastiky. 
Vaginální hysterektomie. 
Hemisekce d lohy. 
Zadní kolpotomie. 
Operace perineálních píšt lí. 

Samostatn  provedené hysterektomie min. 40 
abdominálních min. 15 

z toho 
vaginálních i laparoskopicky asistovaných vaginálních min. 25 

 
Onkogynekologie 

Teoretické znalosti 

Etiopatogeneze, histopatologie, diagnostika a lé ba prekanceróz  
a zhoubných nádor . 
Prebioptické vyšet ovací metody v diagnostice prekanceróz d ložního 
hrdla, terminologie a interpretace kolposkopických nález , terminologie  
a zp sob hodnocení cervikální onkologické cytologie. 
Zhoubné nádory hrdla a t la d ložního, ovaria a vulvy. 
Nemoci trofoblastu. 
Zhoubné nádory prsu. 
Zásady chirurgické lé by v onkogynekologii. 
Chemoterapie, radioterapie a podp rná lé ba. 
Komplexní terapie zhoubných nádor . 
Prevence onemocn ní prs , dispenzarizace, v asná diagnostika. 
Dysplázie prs  a benigní onemocn ní. 
Zásady konzervativní a opera ní lé by, komplexní lé ba zhoubných 
onemocn ní prs .
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Praktické 
dovednosti 

Ovládat techniku kolposkopie, samostatn  provést 100 vyšet ení, ovládat 
techniku odb ru cervikální cytologie a hybridiza ního vyšet ení  
na virovou DNA. 
Ovládat techniku a samostatn  provést 15 opera ních výkon  na d ložním 
hrdle (konizace). 
Komplexní ešení prekanceróz. 

ešení opera ních neradikálních postup  u zhoubných nádor . 
Ovládat techniku vyšet ení prs . Asistovat nejmén  u 10 opera ních 
výkon  na prsu.

 
Urogynekologie 

Teoretické znalosti 

Anatomie, fyziologie a patofyziologie uretrovezikální jednotky, 
vyšet ovací metody. 
Konzervativní postupy v terapii inkontinence mo e a poruch mikce. 
Kontrola kvality práce, urologynekologický follow up.

Praktické 
dovednosti 

Ovládat techniku urogynekologických vyšet ovacích metod (cystoskopie). 
Ovládat interpretaci zobrazovacích metod (rtg, ultrazvuk, po íta ová 
tomografie, nukleární magnetická rezonance). 
Teoreticky znát opera ní metody v lé b  stresové inkontinence – 
asistence.

 
Ambulantní gynekologie a porodnictví 

Teoretické znalosti 

Gynekologická a porodnická propedeutika. 
Zpracování dat v gynekologické praxi, práce s informa ními systémy  
a datová komunikace. 
Agenda zdravotních pojiš oven. 
Zdravotnická legislativa gynekologické praxe, výkaznictví, povinná 
hlášení. 
Zásady komunitní pé e v gynekologii a porodnictví. 
Epidemiologie gynekologických onemocn ní. 
Prevence, depistáž a dispenzarizace gynekologických onemocn ní. 
Epidemiologie t hotenských poruch. 
Zásady prenatální pé e, depistáž rizikových faktor  v t hotenství. 
Plánované rodi ovství. 
Gynekologická endokrinologie, klinické aplikace, poruchy menstrua ního 
cyklu, poruchy plodnosti. 
Epidemiologie zán tlivých onemocn ní v gynekologii. 
Prevence a depistáž sexuáln  p enosných chorob. 
Perinatologické aspekty zán tlivých onemocn ní rodidel. 
Pé e o nemocné s maligními tumory rodidel. 
Zásady paliativní pé e.

Praktické 
dovednosti Klinické vyšet ení v gynekologii a porodnictví. 
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Prebioptické vyšet ovací metody (kolposkopie, onkologická cytologie). 
Biopsie ze zevních rodidel a d ložního hrdla, výb r techniky. 
Ultrazvuk pánve. 
Hodnocení stavu plodu v t hotenství (biofyzikální profil). 
Aplikace kontracep ních metod (nitrod ložní kontracepce, podkožní 
implantáty).

 
Gynekologie d tí a dospívajících 

Teoretické znalosti 

Vývoj rodidel a pohlavní dospívání.
Endokrinologie dospívání. 
Diagnostika a terapie vrozených vývojových vad genitálu. 
Nepravidelnosti menstrua ního cyklu. 
Sexuální výchova, koncepce mladistvých.

Praktické 
dovednosti 

Ovládat techniku specifických vyšet ovacích metod v d tské gynekologii 
(vaginoskopie).
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Kompetence léka e vykonávat uvedené innosti samostatn  po absolvování 
specializa ního vzd lávání v oboru gynekologie a porodnictví  

Perinatologie a fetomaternální medicína 
Indikace a provád ní definovaných abdominálních a vaginálních porodnických operací 
s ud lením souhlasu p ednosty pracovišt . 
Vedení patologického porodu (prematurita, hypotrofie). 
Ošet ování komplikovaného porodního poran ní. 
Provád ní manuálního vybavení placenty. 
Provád ní instrumentálních revizí dutiny d ložní. 
Indikace a provád ní císa ského ezu. 
Indikace a provád ní komplikovaného císa ského ezu (prematurita, hypotrofie, krizový císa ský 
ez). 

Provád ní opera ních technik v lé b  poporodní hemoragie. 
Indikace a provád ní postpartální hysterektomie. 
Provád ní ultrazvukových vyšet ení v gravidit , screening vrozených vývojových vad. 

Reproduk ní medicína 
Indikace a provád ní definované gynekologické operace a ešení opera ních a poopera ních 
komplikací s ud lením souhlasu p ednosty pracovišt : 

- abdominální: adnexektomie, salpingektomie, ovariální cystektomie, supravaginální 
amputace d lohy, hysterektomie, 

- vaginální: um lé ukon ení t hotenství v I. trimestru gravidity (technika dilatace-kyretáž), 
konizace d ložního hrdla, operace na zevních rodidlech, excise, exstirpace Bartolinské 
žlázy, hysterektomie, poševní plastiky, kolpopexe, 

- endoskopické: opera ní hysteroskopie, opera ní laparoskopie. 
Diagnostika a lé ba poruch funkcí hypothalamo-hypofyzo-ovariální osy. 

Onkogynekologie 
Indikace a provád ní diagnostických postup  vedoucí k následné terapeutické rozvaze u 
prekanceróz a zhoubných nádor . 
Komplexní ešení prekanceróz. 

ešení opera ních neradikálních postup  u zhoubných nádor . 
Urogynekologie 

Urodynamické vyšet ení. 
Ultrazvuk. 

Gynekologie d tí a dospívajících 
Ovládat techniku specifických vyšet ovacích metod v d tské gynekologii (amnioskopie, 
vaginoskopie). 
Ošet ení malých akutních p íhod, poran ní zevních rodidel. 

 

4 Všeobecné požadavky 

Znalosti právních p edpis  platných ve zdravotnictví obecných i specifických pro obor 
gynekologie a porodnictví, znalost systému zdravotní pé e a financování zdravotnictví 
v našich podmínkách, srovnání s lenskými zem mi EU. Znalost etických norem týkajících  
se oboru gynekologie a porodnictví. 
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5 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

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

a) Hodnocení pr b hu specializa ního vzd lávání i získaných v domostí musí být 
v souladu s rozvojem poznání v oboru gynekologie a porodnictví. Každý školenec 
bude hodnocen v pravidelných intervalech. Získané v domosti a praktické 
dovednosti budou pr b žn  zaznamenány do záznamu provedených výkon   
ve specializa ní p íprav  (logbook), který obsahuje seznam provedených výkon   
i ú ast na vzd lávacích aktivitách.  
Hodnocení probíhá na t ech úrovních: 

1. Sebehodnocení – školenec je povinen zaznamenávat do logbooku míru 
dovednosti p i vykonávání p edepsaných úkon  dle svého úsudku, 
zaznamenává též názory na spolupráci a vztahy se školitelem. 

2. Pr b žné hodnocení školitelem - školitel je povinen zaznamenávat 
do logbooku v pravidelných šestim sí ních intervalech své hodnocení 
školence p i vykonávání p edepsaných úkon . Sou ástí hodnocení  
je i p ístup školence k pacient m a spolupracovník m. 

3. Komplexní hodnocení – rozsáhlejší hodnocení nabytých dovedností  
a schopností po prvním roce postgraduální p ípravy s cílem odhalit 
nedostatky, které vyžadují nápravné kroky a v p ípad  nutnosti i zm nu 
specializace. 

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního gynekologicko-
porodnického kmene vzd lávacího programu 

absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene 
potvrzené všemi školiteli s p íslušnou specializovanou zp sobilostí v délce 
minimáln  24 m síc  na akreditovaném pracovišti (viz tab. ást I.), 
v rozsahu stanoveném vzd lávacím programem, 
p edložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku, 
absolvování povinného kurzu Novinky z gynekologie a porodnictví po 
základním gynekologicko-porodnickém kmeni úsp šn  ukon eného 
písemným testem a dalších školicích akcích, 
absolvování povinného ústního pohovoru, který prob hne na dvou 
centralizovaných místech, a to v Praze a v Brn  a který následuje po 
písemném testu na záv r kurzu Novinky z gynekologie a porodnictví; p i 
nedostate ných znalostech se pohovor opakuje, a to nejd íve za 6 m síc .  

c) P edpoklad p ístupu k atesta ní zkoušce 
absolvování praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí, 
absolvování povinných školicích akcí, 
absolvování povinného p edatesta ního kurzu Gynekologie a porodnictví  
a úsp šné absolvování testu na záv r tohoto kurzu, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku, 
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vypracování písemné práce, 
potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást III.),  
aktivní ú ast na konferenci GPS (ústní prezentace nebo poster). 

d) Vlastní atesta ní zkouška 
Praktická ást: 

operace abdominální nebo vaginální, 
laparoskopie, 
hysteroskopie, 
provedení ultrazvukového vyšet ení, 
kolposkopie, 
hodnocení kardiotokografického záznamu. 

Teoretická ást: 
písemný test, 
3 otázky z gynekologie a porodnictví, 
obhajoba písemné práce. 

 

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

Léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru gynekologie a porodnictví je schopen 
samostatné innosti pro sledování a adekvátní intervenci v pr b hu fyziologického  
i patologického t hotenství, porodu a poporodního období, prevenci, diagnostiku, lé bu  
a dispenzarizaci onemocn ní ženských reproduk ních orgán  a prsu v ambulantním nebo 
l žkovém zdravotnickém za ízení. Provádí konziliární innost pro jiné obory a podílí se na 
výchov  specialist  v oboru gynekologie a porodnictví. Spln ní p edpoklad  specializované 
zp sobilosti v oboru gynekologie a porodnictví je nezbytným p edpokladem pro získání další 
kvalifikace v oborech perinatologie a fetomaternální medicína, onkogynekologie, 
urogynekologie a reproduk ní medicína. 
 

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  má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu povolání 
léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru gynekologie a porodnictví  
a min. 5 let praxe od získání specializované zp sobilosti. 
Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu povolání 
léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru gynekologie a porodnictví  
a min. 5 let praxe od získání specializované zp sobilosti a s minimálním 
úvazkem 1,0. 
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. 
Pom r školitel/školenec – 1:1-2. 
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.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

AP I. typu pokrývá svou inností obor v rozsahu gynekologie-porodnictví. 
Odborná nápl  nemusí spl ovat celý rozsah vzd lávacího programu. 
Gynekologická propedeutika, základní vyšet ovací metody v gynekologii, 
prebioptické metody, komplementární vyšet ovací metody (ultrazvuk). 
Fetomaternální medicína (na úrovni standardn  pracujícího porodnického 
pracovišt , ultrazvuková diagnostika, kardiotokografie).

Požadované 
výkony 

Fetomaternální medicína: 
-minimální po et porod  za rok...................................................... 600. 

Diagnostické výkony (bez specifikace po tu výkon ): 
- dostupné vyšet ovací metody na odd lení, 
- gynekologické ultrazvukové vyšet ení, 
- antenatální ultrazvukové vyšet ení. 

Gynekologie (dostupné opera ní techniky na odd lení – bez specifikace po tu 
výkon ): 

- tzv. malé gynekologické výkony, 
- hysteroskopie, 
- diagnostická laparoskopie nebo sterilizace, 
- laparoskopické výkony na adnexech, 
- hysterektomie (abdominální, vaginální). 

Výukové 
p edpoklady 

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 

Vedoucí léka  má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu povolání 
léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru gynekologie  
a porodnictví a min. 5 let praxe od získání specializované zp sobilosti. 
Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu povolání 
léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru gynekologie a porodnictví  
a min. 5 let praxe od získání specializované zp sobilosti a s minimálním 
úvazkem 1,0. 
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. 
Pom r školitel/školenec – 1:1-2. 
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.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

AP II. typu pokrývá svou inností celý obor, a to minimáln  v rozsahu 
vzd lávacího programu. AP II. typu m že být „mate ským“ pracovišt m 
školence, krom  toho je místem odborné stáže v rámci postgraduální p ípravy 
oboru gynekologie a porodnictví pro školence z „mate ských pracoviš  
I. typu“.  
Gynekologická propedeutika, základní vyšet ovací metody v gynekologii, 
prebioptické metody, komplementární vyšet ovací metody (ultrazvuk). 
Fetomaternální medicína (na úrovni perinatologického i intermediárního 
centra, dostupnost moderních vyšet ovacích metod, ultrazvuku v etn  
flowmetrie, fetální pulsní oxymetrie, STAN (ST-analýza), metody invazivní 
prenatální diagnostiky). 
Onkologická gynekologie (komplexní diagnosticko-terapeutický proces 
v etn  radikálních opera ních výkon ). 
Urogynekologie (komplexní diagnosticko-terapeutický proces v etn  
moderních opera ních metod lé by prolapsu rodidel a stresové inkontinence). 
Gynekologická endoskopie (diagnostická a opera ní hysteroskopie  
a laparoskopie v etn  technik laparoskopických hysterektomií). 
Reproduk ní medicína (rámcová znalost diagnosticko-terapeutického 
procesu). Problematika je p edm tem samostatného nástavbového oboru 
reproduk ní medicína dle vyhlášky . 185/2009 Sb.

Požadované 
výkony 

Fetomaternální medicína: 
-minimální po et porod  za rok..................................................1400. 

Diagnostické výkony (uveden minimální po et ro n ): 
- dostupné vyšet ovací metody na odd lení (bez specifikace po tu 

výkon ) 
- gynekologické ultrazvukové vyšet ení ......................................1500, 
- antenatální ultrazvukové vyšet ení ............................................1000. 

Gynekologie: 
- diagnostická laparoskopie nebo sterilizace..................................150, 
- laparoskopické výkony na adnexech ...........................................200, 
- hysterektomie (abdominální, vaginální) ......................................100, 
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- hysterektomie laparoskopické .....................................................100, 
- radikální operace gynekologických malignit.................................50, 
- chirurgické výkony na prsu ...........................................................50, 
- operace stresové inkontinence .......................................................50. 

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).
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7.1.3 Akreditované pracovišt  III. typu 

Personální 
požadavky 

Vedoucí léka  má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu 
povolání léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru gynekologie  
a porodnictví a min. 5 let praxe od získání specializované zp sobilosti. 
Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu povolání 
léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru gynekologie a porodnictví 
a min. 5 let praxe od získání specializované zp sobilosti a s minimálním 
úvazkem 1,0. 
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. 
Pom r školitel/školenec – 1:1-2. 
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.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

AP III. typu pokrývá svou inností celý obor, a to minimáln  v rozsahu 
vzd lávacího programu. 
AP III. typu m že být „mate ským“ pracovišt m školence, krom  toho je 
místem odborné stáže v rámci postgraduální p ípravy oboru gynekologie  
a porodnictví pro školence z „mate ských pracoviš  I. typu“, kdy m že 
zajistit stáž pracovišt  II. typu a pro školence z „mate ských pracoviš  I. a II. 
typu“ odbornou stáž na pracovišti s akreditací EBCOG. 
AP III. typu odbornou úrovní spl ují mezinárodní akreditaci EBCOG 
(viz metodika EBCOG). 
Minimální odborná kritéria jsou dána spln ním odborných, provozních, 
technických a personálních p edpoklad , která jsou výše stanovena pro 
pracovišt  II. typu a navíc spl uje podmínky mezinárodní akreditace 
EBCOG.

Materiální 
a technické 

vybavení 

AP je vybaveno technikou, která je nezbytná k provád ní inností 
na požadované úrovni.

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).

 



28 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 7

7.1.4 Akreditované pracovišt  ambulantního registrujícího gynekologa 

Personální 
požadavky 

Vedoucí AP má nejvyšší vzd lání v oboru a 10 let výkonu povolání léka e 
v oboru specializace, z toho alespo  5 let od získání specializované 
zp sobilosti.  
Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu povolání 
léka e v oboru specializace, z toho alespo  5 let praxe v oboru  
od získání specializované zp sobilosti v oboru gynekologie a porodnictví  
s minimálním úvazkem 1,0. Nelze s ítat úvazek více školitel . 
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. 
Pom r školitel/školenec – 1: 1. 
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.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Seznam provád ných výkon  p ikládá pracovišt  k žádosti na samostatné 
p íloze. Minimální po et registrovaných žen 2500. Minimální po et 
vyšet ení/ošet ení 7 000/ rok.

Materiální 
a technické 

vybavení 
Kolposkop, mikroskop, ultrazvuk, kardiotokograf, po íta ové vybavení 
k vedení porodnicko – gynekologické ambulance.
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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 anesteziologie  

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

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

v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 
5) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem gynekologie  

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

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

a porodnictví, a to v ásti „akreditované pracovišt  III. typu“ s akreditací EBCOG (European 
Board and College of Obstetrics and Gynaecology). 

8) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem gynekologie  
a porodnictví, a to v ásti „akreditované pracovišt  ambulantního registrujícího gynekologa“. 

9) ...v jakémkoliv vzd lávacím programu 
10) ...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  

11) …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 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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8.1.2 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.

 



32 VĚSTNÍK MZ ČR    �    ČÁSTKA 7

8.1.3 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 .

 



ČÁSTKA 7    �    VĚSTNÍK MZ ČR 33

8.1.4 Program kurzu Novinky z gynekologie a porodnictví 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Perinatologie a fetomaternální medicína. 10 
Reproduk ní medicína. 8 
Onkogynekologie. 8 
Urogynekologie. 6 

Gynekologie d tí a dospívajících. 2 

Ambulantní gynekologie.  2 

Ov ení znalostí testem. 
Celkem 36 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Novinky z gynekologie a porodnictví 

Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru gynekologie a porodnictví 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.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s audiovizuálním vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením umož ující praktický nácvik porodnických  
a gynekologických operací. 
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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8.1.5 Program p edatesta ního kurzu Gynekologie a porodnictví 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Perinatologie a fetomaternální medicína. 20 
Reproduk ní medicína. 16 
Onkogynekologie. 16 
Urogynekologie. 12 
Gynekologie d tí a dospívajících. 4 
Ambulantní gynekologie.  4 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 72 

 
Personální a technické zabezpe ení p edatesta ního kurzu Gynekologie a porodnictví 

Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru gynekologie a porodnictví a praxí nejmén   
5 let v oboru, p ípadn  se zvláštní odbornou 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.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s audiovizuálním vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením umož ující praktický nácvik porodnických  
a gynekologických operací. 
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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2 Minimální požadavky na specializa ní vzd lávání 

Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru léka ská genetika  
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. 

Stáže v základním interním nebo gynekologicko-porodnickém nebo pediatrickém 
kmeni mohou být absolvovány v libovolném po adí.  

Podmínkou pro získání specializované zp sobilosti v oboru léka ská genetika 
je za azení do oboru, absolvování základního interního nebo gynekologicko-porodnického 
nebo pediatrického kmene (24 m síc ), specializovaného výcviku (v délce 24 m síc  pro 
léka e, kte í absolvovali základní interní kmen nebo v délce 30 m síc  pro léka e, kte í 
absolvovali základní gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen) a úsp šné složení 
atesta ní zkoušky. Celková doba specializa ního vzd lávání je minimáln  4 roky, z toho 
 

2.1 Základní interní, gynekologicko-porodnický nebo pediatrický kmen 

2.1.1 Základní interní kmen – v délce minimáln  24 m síc  

ást I. 
a) všeobecná povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – l žkové odd lení resuscita ní  
a intenzivní pé e 2 

chirurgie 1), 3) – l žkové odd lení všeobecné chirurgie (s minimálním po tem  
35 l žek) 2 

vnit ní léka ství 1), 4) – standardní interní l žkové odd lení s neselektovaným 
p íjmem nemocných 2 

 
b) povinná praxe v oboru kmene 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
vnit ní léka ství 1), 4), 5) – standardní interní l žkové odd lení s neselektovaným 
p íjmem nemocných s akreditací I. nebo II. typu 12 

léka ská genetika 1), 6), 7)  6 
genetická ambulance min. 10 týdn  
laborato  klinické cytogenetiky min. 8 týdn  z toho  

molekulárn  genetická laborato  min. 6 týdn  
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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 nejmén  pro interní kmen. 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 . 
 

nebo 
 

2.1.2 Základní gynekologicko-porodnický kmen – v délce minimáln  24 m síc  

ást I. 
c) všeobecná povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) – l žkové odd lení resuscita ní  
a intenzivní pé e 2 

chirurgie 1), 3) – l žkové odd lení všeobecné chirurgie (s minimálním po tem  
35 l žek) 2 

vnit ní léka ství 1), 4) – standardní interní l žkové odd lení s neselektovaným 
p íjmem nemocných 2 

 
d) povinná praxe v oboru kmene 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
gynekologie a porodnictví 1), 8), 9), 10) – pracovišt  s akreditací I. typu, II. typu 
nebo III. typu 18 

 
Požadavky vzd lávacího programu je možné splnit na více akreditovaných pracovištích, 

pokud je nezajistí v celém rozsahu mate ské pracovišt . 
 

nebo 
 

2.1.3 Základní pediatrický kmen – v délce minimáln  24 m síc  

P íprava pro absolvování základního pediatrického kmene se uskute uje pouze  
na akreditovaném pracovišti (pracovištích) pro obor d tské léka ství s odborným zam ením 
na problematiku d tí a dospívajících v l žkové a ambulantní pé i. Požadavky vzd lávacího 
programu je možné splnit na více akreditovaných pracovištích, pokud je nezajistí v celém 
rozsahu mate ské pracovišt . 
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ást I. 
a) povinná praxe  

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
d tské léka ství 1), 11), 12) – d tské l žkové odd lení (s minimálním po tem  
30 l žek) s akreditací I. typu nebo II. typu 20 

d tské l žkové odd lení s akreditací II. typu 1), 12)   3 
z toho 

pracovišt  intenzivní pé e v d tském léka ství (JIP) 13) 2 
anesteziologie a intenzivní medicína 1), 2) 1 
d tské léka ství 1), 12) – d tské l žkové odd lení s akreditací II. typu – 
novorozenecká l žka 3 

 
Je to období, b hem kterého léka  pracuje na d tském l žkovém pracovišti, slouží 

ústavní pohotovostní služby a podílí se na l žkové pé i o všechny v kové skupiny d tí  
a dospívajících i na práci na všeobecné d tské ambulanci. 
 

2.2 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimáln  24 m síc  

Pro léka e, kte í absolvovali základní interní kmen 

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 kurzu Novinky z vnit ního léka ství po základním interním kmeni). 
 

ást II. 
b) povinná praxe 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
léka ská genetika 1), 6), 7) 24 

genetická ambulance genetických pracoviš  s akreditací I. typu 1), 

6) v oblasti klinické genetiky v etn  onkogenetiky, prenatální 
diagnostiky, cytogenetiky, molekulární genetiky, biochemické 
genetiky a reproduk ní genetiky 

21 

genetické pracovišt  s akreditací II. typu 1), 7) pro výkony, které 
nem že zajistit pracovišt  I. typu 3 

genetická ambulance 1 
laborato  klinické cytogenetiky 1 z toho 

molekulárn  genetická laborato  1 

z toho 

specializa ní stáž na jiném pracovišti s akreditací II. typu 5 dní 
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nebo 
 

2.3 Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimáln  30 m síc  

Pro léka e, kte í absolvovali základní gynekologicko-porodnický nebo pediatrický 
kmen 

Postup do specializovaného výcviku je podmín n spln ním všech požadavk  
stanovených pro výcvik v rámci základního gynekologicko-porodnického nebo pediatrického 
kmene (v etn  úsp šného absolvování povinného kurzu Novinky z gynekologie a porodnictví 
a písemného testu po ukon ení základního gynekologicko-porodnického kmene nebo 
úsp šného absolvování povinného kurzu Základy d tského léka ství a písemného testu po 
ukon ení základního pediatrického kmene). 
 

ást II. 
c) povinná praxe 

Akreditované pracovišt  Po et m síc  
léka ská genetika 1), 6), 7) 30 

genetická ambulance genetických pracoviš  s akreditací I. typu 1), 

6) v oblasti klinické genetiky v etn  onkogenetiky, prenatální 
diagnostiky, cytogenetiky, molekulární genetiky, biochemické 
genetiky a reproduk ní genetiky 

21 

genetické pracovišt  s akreditací II. typu 1), 7) pro výkony, které 
nem že zajistit pracovišt  I. typu 3 

genetická ambulance 1 
laborato  klinické cytogenetiky 1 z toho 

molekulárn  genetická laborato  1 

z toho 

specializa ní stáž na jiném pracovišti s akreditací II. typu 5 dní 
 

2.4 Teoretická ást vzd lávacího programu 

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

Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 14) 1 
kurz Radia ní ochrana 15) 1 
kurz Novinky z vnit ního léka ství 16) 5 
kurz Novinky z gynekologie a porodnictví 16)  5 
kurz Základy d tského léka ství 16) 5 
p edatesta ní kurz Psychologie genetického poradenství 16)  1 
p edatesta ní kurz Pokroky léka ské genetiky 16)  2 
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e) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 
Kurzy, seminá e Délka trvání 
ú ast alespo  na jednom mezinárodním genetickém kurzu, ú ast  
na odborných seminá ích a konferencích Spole nosti léka ské genetiky LS JEP 
(dále jen „SLG LS JEP“) nebo na školicích akcích Institutu postgraduálního 
vzd lávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo dalších organizací ( eská 
léka ská komora apod.) pov ených vzd láváním v etn  ú asti na odborných 
konferencích a kongresech nebo na akreditovaných pracovištích apod. 

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. 
 

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

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 m síc  specializa ního vzd lávání 
(všeobecná povinná praxe) 
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 m síce praxe na akreditovaném pracovišti  
I. nebo II. typu pod p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 

Obsah anesteziologické pé e (p edanestetické vyšet ení, p íprava p ed 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; 
základní odborné postupy místního znecitliv ní; zásady pé e o pacienta 
po anestezii, 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; 
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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. 

Chirurgie – 2 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 anestezie. 
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. 
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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 
anestezie 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 – 2 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. 
Akutní stavy ve vnit ním léka ství. 

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 . 
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Zavedení nasogastrické sondy, odb r biologického materiálu. 
Podávání krevní transfúze a krevních derivát . 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

 
Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializa ního vzd lávání 
v rámci základního interního kmene (povinná praxe v oboru kmene) 
Vnit ní léka ství – 12 m síc  praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod 
p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 

Pr b žné rozši ování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice, 
lé b  a prevenci vnit ních nemocí s d razem na:  

- diferenciální diagnostiku a lé bu b žných infekcí, v etn  
zásad antibiotické politiky, 

- specifika onemocn ní vyššího v ku, 
- nej ast jší choroby jednotlivých orgán , 
- poruchy 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 (10x), pé e o centrální žilní katetr, 
m ení CŽT. 
Zavedení nasogastrické sondy, mo ového katetru. 
Výplach žaludku. 
Odsávání sekretu z dýchacích cest. 
Defibrilace. 
Kardiopulmonální resuscitace. 
Punkce hrudníku. 
Punkce ascitu. 

Léka ská genetika – 6 m síc  praxe na akreditovaném pracovišti pod odborným 
dohledem školitele 

Teoretické znalosti 
Genealogická analýza. 
Zpracovávání dokumentace (po seznámení se s požadavky 
akreditovaného pracovišt  na vedení dokumentace). 

Praktické znalosti, 
dovednosti a 
kompetence 

Prenatální p ípady p id lené odborným garantem. 
Postnatální p ípady (postdiagnostické, pozd ji též prediagnostické) 
p id lené odborným garantem. 
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Indikování specializovaných vyšet ení pod dohledem odborného garanta. 
Spolupráce p i ešení konziliárních p ípad  pod dohledem odborného 
garanta. 
Ú ast na vizitách.

 
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. 
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.

 
 

3.2 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního 
gynekologicko-porodnického kmene 

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 m síc  specializa ního vzd lávání 
(všeobecná povinná praxe) 
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 m síce praxe na akreditovaném pracovišti  
I. nebo II. typu pod p ímým odborným dohledem školitele 

Teoretické znalosti 

Obsah anesteziologické pé e (p edanestetické vyšet ení, p íprava p ed 
anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie; 
základní odborné postupy místního znecitliv ní; zásady pé e o pacienta 
po anestezii, 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. 
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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. 

Chirurgie – 2 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 anestezie. 
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. 
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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 
anestezie 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 – 2 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. 
Akutní stavy ve vnit ním léka ství. 

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. 
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Podávání krevní transfúze a krevních derivát . 
Vedení zdravotnické dokumentace. 

 
Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializa ního vzd lávání 
v rámci základního gynekologicko-porodnického kmene (povinná praxe v oboru 
kmene) 
Perinatologie a fetomaternální medicína 

Teoretické znalosti 

Základní vyšet ovací metody v gynekologii a porodnictví. 
Choroby v t hotenství a šestined lí. 
Specifické diagnostické metody. 
Intrauterinní lé ba plodu. 
Léka ské vedení porodu. 
Rizikový porod. 
Základní porodnické operace, komplikace a poopera ní pé e. 
Analgezie a možnosti anestezie. 
Laboratorní vyšet ovací možnosti. 
Novorozenec nízké hmotnosti. 
Kriticky nemocný novorozenec. 
Spolupráce porodníka s neonatologem. 
Prenatální kontrolní a informa ní systém. 
Biometrie plodu, diagnostika malformací. 
Diagnostika gynekologických onemocn ní v etn  diagnostiky ektopické 
gravidity. 
Vyšet ování dopplerovskou technikou a další speciální využití 
ultrazvuku (urologie, senologie). 
Základní fyzikální principy ultrazvuku. 
Organizace ultrazvukového odd lení. 
Právní aspekty ultrazvukového vyšet ování. 
Etika a informovanost pacienta.

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. 
Vedení spontánního porodu a ošet ení porodního poran ní (samostatn  
provést 40 vaginálních porod ). 
Základní porodnické operace (provést 10 císa ských ez ,  
10 manuální lyse placenty, manuální a instrumentální revise dutiny 
d ložní po porodu). 
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Ovládat diagnostiku a lé bu závažných porodnických komplikací 
(krvácení za porodu, disseminovaná intravaskulární koagulopatie, 
d ložní ruptura, eklamptický záchvat, embolie plodovou vodou). 
Teoreticky ovládat zásady resuscitace novorozence.
Ultrazvuk:

- vyšet ení raného t hotenství, 
- zhodnocení plodové vody a placenty, 
- normální anatomie plodu v 18. - 20. týdnu t hotenství, 
- fetální biometrie, 
- ur ení stá í t hotenství, 
- zhodnocení r stu plodu, 
- biofyzikální skórovací systémy – interpretace a zhodnocení 

limitací, 
- zhodnocení fetálního a uteroplacentárního krevního zásobení, 
- znalost invazivních diagnostických a terapeutických procedur. 

Provést 50 prenatálních ultrazvukových vyšet ení  
a 100 gynekologických ultrazvukových vyšet ení v etn  diagnostiky 
raného t hotenství.

 
Reproduk ní medicína 

Teoretické znalosti 

Základní vyšet ovací metody v gynekologii. 
Gynekologická endokrinologie a poruchy cyklu. 
Metody sterilizace a kontracepce. 
Základní gynekologické operace, komplikace a poopera ní pé e. 
Diagnostika gynekologických onemocn ní v etn  diagnostiky ektopické 
gravidity. 
Vyšet ování dopplerovskou technikou a další speciální využití 
ultrazvuku (urologie, senologie).

Praktické dovednosti 

Gynekologie: 
- normální pánevní anatomie, 
- gynekologické komplikace, 
- infertilita, 
- invazivní postupy, 
-Doppler v gynekologii. 

Abdominální operace Otev ení dutiny b išní ze st edního, pararektálního a p í ného 
suprapubického ezu.

Vaginální operace 
Kyretáž hrdla a t la d ložního. 
Instrumentální revise dutiny d ložní nebo interrupce v prvním trimestru 
technikou dilatace – kyretáž (vakutáž).

Samostatn  provedené operace min. 50 

kyretáž hrdla a t la d ložního  min. 30 
z toho instrumentální revise dutiny d ložní, nebo interrupce v prvním 

trimestru technikou dilatace – kyretáž (vakutáž)  min. 20 
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Onkogynekologie 

Teoretické znalosti 
Indikace a provád ní diagnostických postup  vedoucí k následné 
terapeutické rozvaze u prekanceróz a zhoubných nádor . 
Komplexní ešení prekanceróz.

Praktické dovednosti Asistence u onkogynekochirurgických výkon .

 
Urogynekologie 

Teoretické znalosti 

Patofyziologie mikce, urodynamika. 
Terapeutické postupy. 
Urodynamické vyšet ení. 
Ultrazvuk. 

 
Gynekologie d tí a dospívajících 

Teoretické znalosti Prevence, lé ba a diagnostika v d tské a adolescentní gynekologii. 

 
Kompetence léka e vykonávat níže uvedené innosti samostatn , pod konzulta ním 
vedením (p ítomnost školitele na pracovišti) a pod kontaktním vedením (p ímý 
odborný dohled školitele) po absolvování základního gynekologicko-porodnického 
kmene

Všeobecné výkony 
Provád ní anamnézy, hodnocení komplementárních vyšet ení. 
Vedení zdravotnické dokumentace v listinné i elektronické podob , využívání výpo etní 
techniky k archivaci dat. 
Provád ní denní vizity, kontrola dodržování terapeutických postup . 
Komunikace s pacienty, p íbuznými i spolupracovníky v souladu se zákonem poskytování 
informací o zdravotním stavu pacienta. 
Aplikace injekce (subkutánní, intramuskulární, intravenózní), podávání intravenózní infuze, 
transfúze krve a dalších krevních derivát  (krevní plazma, trombocytární koncentrát), pe ování  
o centrální žilní katetry. 
Provád ní p evaz  a lokální ošet ování opera ní rány. 
Provád ní odb ru cervikální cytologie, kultivace z pochvy a d ložního hrdla, mikrobiální obraz 
poševní. 
Provád ní cévkování. 
Vykonávání ústavní pohotovostní služby.  
Provád ní dalších inností v souladu se vzd lávacím programem oboru gynekologie  
a porodnictví. 

Gynekologie 
Provád ní komplexního gynekologického vyšet ení se stanovením diferenciáln  diagnostické 
rozvahy a návrh dalšího postupu. 
Provád ní aplikace prebioptických vyšet ovacích metod – kolposkopie, onkologická cytologie. 
Provád ní cílené biopsie (vulva, pochva, cervix). 
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Provád ní definovaných gynekologických opera ních výkon : sondáž dutiny d ložní, probatorní 
kyretáž, mikroabraze endometria, diagnostická hysteroskopie. 
Provád ní základních ultrazvukových vyšet ení v gynekologii vaginální i transabdomninální 
cestou. 

Perinatologie a fetomaternální medicína 
Provád ní základních porodnických vyšet ení se stanovením diferenciáln  diagnostické rozvahy 
a návrh dalšího postupu. 
Vedení fyziologických porod . 
Ovládání postupu p i resuscitaci novorozence. 
Monitorování a hodnocení kardiotokografických záznam  v t hotenství a za porodu. 
Monitorování a hodnocení fetální pulzní oxymetrie za porodu. 
Ošet ování nekomplikovaných porodních poran ní. 
Provád ní instrumentální revize dutiny d ložní po porodu. 
Provád ní manuálního vybavení placenty. 
Provád ní základních ultrazvukových vyšet ení v porodnictví se stanovením biometrie plodu. 

 

3.3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního 
pediatrického kmene 

Teoretické znalosti 

u nozologické jednotky: 
definice, etiopatogeneze, klinický obraz a pr b h onemocn ní, vyšet ovací 
postupy, diferenciální diagnóza, lé ba, prognóza. 
u dovedností: 
znalost postup  a vyšet ovacích metod a pom cek. 

 
Požadované minimální teoretické znalosti po absolvování povinného pediatrického 
kmene 

R st a vývoj dít te v jednotlivých v kových obdobích. 
Psychická onemocn ní. 
Sociální problematika v pediatrii. 
Dít  se „zvláštními zdravotními pot ebami“. 
Výživa. 
Patofyziologie t lesných tekutin a rehydrata ní terapie. 
Akutn  nemocné dít . 
Lidská genetika. 
Metabolická onemocn ní. 
Plod a novorozenec. 
Zdravotní problémy v adolescenci. 
Imunitní systém a jeho poruchy. 
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Alergická onemocn ní. 
Revmatologie. 
Infek ní onemocn ní. 
Onemocn ní trávicího traktu. 
Onemocn ní respira ního traktu. 
Kardiovaskulární onemocn ní. 
Onemocn ní krve. 
Maligní a benigní nádory. 
Onemocn ní ledvin a vývodných cest mo ových. 
Urologická onemocn ní kojenc  a d tí. 
Gynekologické problémy v d tství. 
Endokrinologická onemocn ní. 
Neurologická onemocn ní u d tí. 
Muskuloskeletální onemocn ní. 
Onemocn ní o í. 
Onemocn ní uší. 
Kožní choroby. 
Onemocn ní kostí a kloub . 
Rizika životního prost edí. 
Laboratorní vyšet ení-indikace, interpretace. 
Klinická farmakoterapie v d tském léka ství. 
Prevence v d tském v ku. 
Zobrazovací metody v d tském léka ství. 

 
Praktické dovednosti 
Minimální po et výkon  
Výkony Po et 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, odb r krve 30 

Zavedení infúze 20 

Plánování a rozpis infúzní lé by 20 

Transfúze krve 3 

Cévkování 10 

Odb r biologického materiálu na mikrobiologické vyšet ení 10 

Zavedení žalude ní sondy: 10 

u kojence 5 
z toho 

dít te staršího než 1 rok 5 
Lumbální punkce 5 

Výplach žaludku 5 
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Postupy p i neodkladné resuscitaci - praktický nácvik, záznam o absolvování  10 

Otoskopie 10 

Vyšet ení per rectum 5 

Ú ast na ústavních pohotovostních službách (minimáln ) 50 

Ošet ení a vyšet ení novorozence 20 

Popis RTG snímk  nemocného dít te 20 

Aspirace kostní d en  – znalost postupu a pot ebných pom cek 
Vedení zdravotnické dokumentace v primární pé i i jiných zdravotnických za ízeních 

 
Výkony je požadováno provést pod odborným dohledem školitele. 
Ovládání uvedených dovedností a po et ústavních pohotovostních služeb jsou 

zaznamenávány v logbooku. 

Školitel léka e v p íprav  pro absolvování základního pediatrického kmene bude 
pravideln  kontrolovat logbook v etn  možné kontroly uvád ných dovedností a postup  
(nap . p i neodkladné resuscitaci). 

 
Kompetence z d tského léka ství po absolvování kmene 

Absolvent základního kmene z oboru d tské léka ství m že po úsp šném získání 
certifikátu vykonávat pod konzulta ním vedením léka e se specializovanou zp sobilostí 
tyto innosti a výkony. 
 

innosti 
Provád t základní diagnostické a lé ebné výkony na d tských l žkových odd leních nemocnic. 
Provád t základní diagnostické a lé ebné výkony na ambulancích d tských odd leních nemocnic. 
Vykonávat ústavní pohotovostní služby na d tských l žkových odd leních nemocnic. 
Provád t základní diagnostické a lé ebné výkony na d tských l žkových a ambulantních odd leních 
dle níže uvedeného seznamu. 
Výkony 
Zavedení periferního žilního katetru, pé e o centrální žilní katetr, odb r krve 
Zavedení infúze 
Plánování a rozpis infuzní lé by 
Transfúze krve 
Cévkování 
Odb r biologického materiálu na mikrobiologické vyšet ení 
Zavedení žalude ní sondy 
Lumbální punkce 
Výplach žaludku 
Vyšet ení per rectum 
Kardiopulmonální resuscitace 
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Ošet ení a vyšet ení novorozence 
 

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

Teoretické znalosti 

Porozum ní bun ným a molekulárním mechanism m lidské genetiky. Základní 
principy a pojmy obecné a klinické genetiky. Typy d di nosti, mitochondriální 
d di nost, genotyp, fenotyp, imprinting, chromozomální podstata d di nosti, 
autozomy, gonozomy, chromozomové mutace, mikrodelece, varianty po tu kopií 
genových úsek  (CNV). 
Klasifikace geneticky podmín ných chorob. 
Základní principy a pojmy molekulární genetiky. Centrální dogma molekulární 
biologie, struktura DNA, replikace, transkripce, translace, reverzní transkripce, 
genetický kód, gen, mutace a polymorfismy – význam, repara ní mechanismy, 
genom, mapování gen . 
Projekt lidského geonomu, možnosti a omezení pro klinickou genetiku, 
transkriptom, proteom, metabolom. 
Mutageneze, teratogeneze, využití v prenatální diagnostice, léky v t hotenství. 
Metody molekulární genetiky, klasické a molekulární cytogenetiky. 
Extrakce DNA, blotovací metody, PCR (polymerázová et zová reakce) a jeho 
modifikace, p ímá a nep ímá DNA diagnostika, sekvenování DNA, interpretace 
výsledk . 

ipové technologie. 
Klasické cytogenetické metody. Klasifikace chromozom , typy pruhování. 
Principy molekulární cytogenetiky, typy metod, CGH (komparativní genomová 
hybridizace), MLPA (Multiplex Ligation – dependent Probe Amplification), ipy. 
Základy popula ní genetiky, Hardy Weinberg v zákon, frekvence nej ast jších 
vad a geneticky podmín ných onemocn ní v R, novorozenecký, popula ní 
screening. 
Genetická epidemiologie a biostatistika. 
Prenatální diagnostika, vývoj plodu, screening vrozených vývojových vad, 
teratogeny. 
Základy biochemické genetiky. Taxonomie d di ných metabolických poruch 
(DMP – d di né metabolické choroby), frekvence DMP v eské populaci, typy 
d di nosti, popula ní a selektivní screening DMP, základní klinické a 
diagnostické rysy lysozomálních, peroxisomálních a mitochondriálních poruch, 
poruch metabolismu aminokyselin a sacharid , diferenciální diagnostika a lé ba 
DMP s perakutním i intermitentním pr b hem, ur ení heterozygotie a prenatální 
diagnostika DMP. 
Popula ní genetika v etn  genetických screeningových program . 
Základy genetiky imunologického systému. 
Základy onkogenetiky, molekulární genetika kancerogeneze. 
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Genetika v pediatrii v etn  dysmorfologie (znalost astých dysmorfologických 
syndrom , jejich etiologie a používání dysmorfologických databazí), vyšet ování 
poruch u ení u d tí.   
Genetické poradenství. Genealogie, ur ení rekurence rizik, jeho role v genetickém 
testování. P íbuzenské s atky, dysfertilita. Specializované genetické poradenství v 
onkogenetice, reproduk ní genetice a dalších oblastech. Preventivní metody 
klinické genetiky, preimplanta ní a prenatální diagnostika, biochemický a 
ultazvukový screening. Registrace vrozených vývojových vad, výsledk  prenatální 
diagnostiky, význam. 
Základy reproduk ní genetiky, metody fertilizace in vitro. 
Základy neurogenetiky. 
Základy genetiky kardiovaskulárních onemocn ní, senzorických poruch. 
Znalost chorob s pozdním nástupem a chorob s významnou genetickou 
komponentou dosp lých (v etn  prediktivního testování). 
Základy farmakogenetiky. 
Lé ba geneticky podmín ných chorob. Genová a bun ná terapie. 
Vypracování komunika ních dovedností s pacienty, kolegy v genetických centrech 
a s dalšími klinickými specialisty, v etn  porozum ní a ešení kritických reakcí. 
Etické problémy v klinické genetice. Etika genetického poradenství, informovaný 
souhlas, etika prediktivního testování, etika prenatální diagnostiky, ukon ení 
t hotenství, etika genetického testování. 
Domácí a mezinárodní odborná doporu ení v oblasti léka ské genetiky. 
Genetika a spole nost, legislativní zakotvení genetických postup , organizace 
genetické pé e. 

 
Praktické dovednosti 

Základy klinického vyšet ení postiženého probanda. 
Genetická dysmorfologie. 
Využití elektronických databází v léka ské genetice. 
Genealogická analýza. 
Zhodnocení klasických i molekulárn  cytogenetických zobrazení chromozom . 
Orienta ní zhodnoceních chromozom  v mikroskopu. 
Zhodnocení základních metod p ímé/nep ímé DNA diagnostiky, interpretace 
výsledk . 
Genetické poradenství a komunika ní schopnosti. 
Genetické poradenství pro všechny typy geneticky podmín ných onemocn ní 
v oblasti prenatální a preimplanta ní diagnostiky, onkogenetiky, neurogenetiky 
v etn  prediktivního nebo presymptomatického testování gen  vysokého rizika. 
P íbuzenské s atky, reproduk ní genetika. 
Registrace vrozených vývojových vad a výsledk  prenatální diagnostiky. 
Informovaný souhlas v léka ské genetice. 
Etika genetického poradenství a testování v etn  prediktivního testování. 
Etika prenatální diagnostiky, právní otázky ukon ení t hotenství. 
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Znalost ostatních oblastí v léka ské genetice podle specifického zájmu aplikanta. 
 
Laboratorní dovednosti 

Znalosti princip  laboratorních technik používaných v genetickém testování, PCR 
a její modifikace, p ímá a nep ímá DNA diagnostika, sekvenování DNA, klasické  
a molekulárn  cytogenetické metody, zhodnocení, klasická CGH, array CGH, 
metody fertilizace in vitro, nové metody skenování mutací, sekvenování nové 
generace. 

 
Požadavky na teoretické znalosti z ostatních obor  

Základy léka ské psychologie. 
 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent specializa ního vzd lávání: 

dosáhne pot ebné úrovn  schopností pro komunikaci s pacienty, p íbuznými  
i spolupracovníky, 
má základní znalosti léka ské etiky, zdravotnické legislativy, organizace 
zdravotnické služby a ekonomiky ve zdravotnictví, 
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, 
bude schopen prezentace dat a výsledk , základní aktivity ve výuce student  
medicíny, st edního zdravotního personálu i laické ve ejnosti, 
schopnost ú asti na výzkumu. 

 

5 Hodnocení specializa ní p ípravy 

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

a) Pr b žné hodnocení školitelem - hodnotí školence b hem stáží na základ  plánu 
specializa ního vzd lávání, provádí záznamy o absolvované praxi (konkrétních 
innostech na pracovišti) v pr kazu odbornosti. 

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního, 
gynekologicko-porodnického nebo pediatrického 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, 
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absolvování povinného kurzu Novinky z vnit ního léka ství po základním 
interním kmeni (pouze v p ípad  absolvování základního interního kmene) 
nebo kurzu Novinky z gynekologie a porodnictví po základním 
gynekologicko-porodnickém kmeni (pouze v p ípad  absolvování 
základního gynekologicko-porodnického kmene) nebo kurzu Základy 
d tského léka ství po základním pediatrickém kmeni (pouze v p ípad  
absolvování základního pediatrického kmene) úsp šn  ukon eného 
písemným testem na konci základního gynekologicko-porodnického nebo 
pediatrického kmene a dalších školicích akcích. 

c) P edpoklady p ístupu k atesta ní zkoušce 
absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou 
zp sobilostí, 
p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v logbooku a ve 
specializa ním indexu, 
absolvování povinných školicích akcí,  
vypracování písemné práce na klinicko-genetické téma a její obhájení, 
potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást III.). 
d) Vlastní zkouška 

praktická ást – p ípad genetického probanda/rodiny – genealogická 
analýza, diagnóza, genetická prognóza, prevence, zhodnocení 
klasických/molekulárn  cytogenetických zobrazení chromozom , 
zhodnocení konkrétní DNA diagnostiky, interpretace výsledk , 
teoretická ást – 3 odborné otázky. 
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6 Charakteristika inností, pro které absolvent 
specializa ního vzd lávání získal zp sobilost 

Absolvent specializa ního vzd lávání v léka ské genetice je schopen a oprávn n 
provád t samostatné genetické poradenství, konsiliární genetická vyšet ení, hodnotit výsledky 
prenatálních screeningových test , participovat na prenatální diagnostice, indikovat 
a interpretovat specializovaná genetická i klinická vyšet ení i dostupná preventivní a lé ebná 
opat ení. Podílí se na vzd lávání dalších specialist  v oboru léka ská genetika.  
 

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. 
 

7.1 Akreditovaná pracovišt  (AP) 

7.1.1 Akreditované pracovišt  I. typu  

Personální 
požadavky 

Vedoucí AP musí mít nejvyšší vzd lání v oboru léka ská genetika a nejmén  
10 let výkonu povolání léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru 
léka ská genetika a úvazek 1,0. Vedoucí laboratorních úsek  musí mít 
nejvyšší vzd lání v oboru nebo specializovanou zp sobilost v oboru léka ská 
genetika a úvazek nejmén  0,5. 
Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru léka ská genetika a nejmén  10 let 
výkonu povolání léka e nebo se specializovanou zp sobilost v oboru 
léka ská genetika a min. 5 let praxe od získání  specializované zp sobilosti  
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.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pracovišt  musí zajiš ovat: 
- genetické poradenství, 
- cytogenetiku, 
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-molekulární genetiku. 
Pracovišt  musí být za azeno do sít  zdravotnických za ízení genetických 
poraden. 

Spektrum 
požadovaných 

výkon , 
innosti 

Na pracovišti musí být provád ny výkony/vyšet ení: 
- poskytuje poradenství v celé požadované ší i 

po et vyšet ení ro n .................................................... 1000 a více, 
- cytogenetická laborato  provádí standardní cytogenetická vyšet ení 

po et vyšet ených pacient  ro n ................................... 500 a více, 
-molekulárn  genetická laborato  provádí DNA analýzu u n kterých 

ze základních diagnóz, 
- po et vyšet ených pacient  ro n ................................... 200 a více, 
- cytogenetická a/nebo molekulárn  genetická vyšet ení jsou 

poskytována pro pot eby diagnostiky post- i prenatální,  
a biochemická genetika............................................... 750 pacient . 

Materiální  
a technické 

vybavení 

Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 
Pracovišt  musí disponovat základním vybavením: 

- pro kultivaci a zpracování bun k, 
-mikroskopické vyšet ení, 
- izolaci a uskladn ní DNA, PCR a gelovou elektroforézu,  
- výpo etní technikou pro vyhodnocení a archivaci výsledk . 

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 

Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru léka ská genetika a nejmén  10 let 
výkonu povolání léka e nebo specializovanou zp sobilost v oboru léka ská 
genetika a min. 5 let praxe od získání  specializované zp sobilosti 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.

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

Pracovišt  je vybaveno technikou, která je nezbytná k provád ní inností  
na požadované úrovni. 
Pracovišt  musí zajiš ovat spektrum vzd lávacího programu v celém 
rozsahu a pokrývající všechny specializace v rámci léka ské genetiky: 

- genetické poradenství, 
- prenatální diagnostiku, 
- cytogenetiku, 
-molekulární cytogenetiku, 
-molekulární genetiku, 



ČÁSTKA 7    �    VĚSTNÍK MZ ČR 59

- biochemickou genetiku,  
- reproduk ní genetiku. 

Pracovišt  musí v rámci svého za ízení zajiš ovat specializované pracovišt  
v etn  pracoviš  gynekologicko-porodnických (prenatální diagnostika)  
a asistované reprodukce (preimplanta ní diagnostika) a nebo musí smluvn  
doložit zajišt ní t chto ástí. 
Pracovišt  musí být za azeno do sít  zdravotnických za ízení genetických 
poraden. 
Pracovišt  pravideln  dokládá zajišt ní kontroly kvality všech 
diagnostických metod.

Spektrum 
požadovaných 

výkon , 
innosti 

Na pracovišti musí být provád ny výkony/vyšet ení spadající do všech 
hlavních specializací v rámci léka ské genetiky a po ty výkon  nesmí 
podkro it níže uvedené ro ní limity: 

- genetické poradenství...............................................................3000, 
- prenatální diagnostika (po et prenatálních genetických konzultací) 

celkem........................................................................................500, 
- cytogenetika (pre/post - natální) ..................................... 500 + 500, 
-molekulární cytogenetika (pre- + post - natální)........................200, 
-molekulární genetika (pre- + post - natální) celkem ................1000, 
- reproduk ní genetika..................................................................200, 
- biochemická genetika.................................................. 750 pacient . 

V decko 
výzkumná 
innost AP 

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  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 anesteziologie a 
intenzivní medicína, a to v ásti: „akreditované pracovišt  I. typu“.  

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

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

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

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

7) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem léka ská genetika, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  II. typu“. 

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

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

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

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

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

13) Pracovišt  musí mít minimální personální vybavení stanovené podle „Seznamu zdravotních 
výkon  s bodovými hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví . 439/2008 Sb.)“, a to 
pro kapitolu „7.1.5. Další OD 00003, OD 00012“, pro kapitolu „7.1.1. OD intenzivní pé e 
nižšího stupn  00068“. Pracovišt  musí mít minimální technické vybavení stanovené podle 
„Seznamu zdravotních výkon  s bodovými hodnotami (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví   
. 439/2008 Sb.)“, a to pro kapitolu „7.2.2.4. OD intenzivní pé e o kojence, d ti a dorost nižší 

stupe  00068“. 
14) ...v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
15) …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 . 

16) …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 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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8.1.2 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 .

 



ČÁSTKA 7    �    VĚSTNÍK MZ ČR 63

8.1.3 Program kurzu Novinky z vnit ního léka ství 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Novinky v diagnostice a lé b  kardiovaskulárních chorob, zejména: akutní 
koronární syndromy, arteriální hypertenze, plicní embolie, ischemická choroba 
dolních kon etin, prevence kardiovaskulárních chorob. 

6 

Aktuální pohledy na neodkladnou resuscitaci. Požadavky anesteziologa na 
p edopera ní vyšet ení. 3 

Novinky v diagnostice a lé b  gastrointestinálních chorob, zejména: v edová 
choroba žaludku a duodena, krvácení do trávicí trubice, karcinom tra níku, 
idiopatické st evní zán ty, choroby pankreatu, infek ní hepatitidy, jaterní 
cirhóza. 

4 

Aktuální pohledy na diagnostiku a lé bu chirurgických náhlých p íhod b išních, 
hrudních a cévních (pro internisty). 2 

Aktuální pohled na diagnostiku a lé bu nejb žn jších plicních chorob, zejména: 
karcinom plic, bronchiální astma a obstruk ní plicní nemoc, chronická respira ní 
insuficience, tuberkulóza. 

3 

Choroby krevní: p ehled s d razem na novinky v oboru, zejména: anémie, krevní 
transfúze a krevní deriváty, poruchy koagulace, hematoonkologické malignity. 3 

Aktuální pohled na diagnostiku a lé bu nejb žn jších nefrologických chorob. 2 
Aktuální problémy v endokrinologii, se vztahem k chorobám sledovaným 
internistou. 2 

Aktuální pohled na diagnostiku a lé bu diabetu (pro internisty). 2 
Aktuality v p ístupu k revmatologickým chorobám (pro internisty). 2 
Aktuální problémy v diagnostice a lé b  geriatrických pacient  a jejich ešení. 2 
Aktuality v neurologii, zejména p ístup k cévním mozkovým p íhodám. 2 
Novinky v racionalizaci preskripce a nežádoucích ú incích lék . 1 
Pracovní léka ství a toxikologie: aktuální p ehled pro internisty. 1 
Celkem 35 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Novinky z vnit ního léka ství 

Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru vnit ní léka ství, 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. 
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8.1.4 Program kurzu Novinky z gynekologie a porodnictví 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Perinatologie a fetomaternální medicína. 10 
Reproduk ní medicína. 8 
Onkogynekologie. 8 
Urogynekologie. 6 

Gynekologie d tí a dospívajících. 2 

Ambulantní gynekologie.  2 

Ov ení znalostí testem. 
Celkem 36 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Novinky z gynekologie a porodnictví 

Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru gynekologie a porodnictví 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.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s audiovizuálním vybavením. 
U ebna pro praktickou výuku s vybavením umož ující praktický nácvik porodnických  
a gynekologických operací. 
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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8.1.5 Program kurzu Základy d tského léka ství 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Nemocni ní pediatrie. 10 
Sociální pediatrie a korespondující obory. 4 
Praktické léka ství pro d ti a dorost.  2 
Dorostové léka ství. 4 
Intenzivní pé e v d tském léka ství. 6 
Neonatologie. 6 
Ov ení znalostí testem.  
Celkem 32 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základy d tského léka ství 
Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru d tské léka ství nebo zvláštní odbornou 
zp sobilostí v dalších pediatrických specializacích a intenzivní medicín . 
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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8.1.6 Program p edatesta ního kurzu Pokroky léka ské genetiky 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Význam genetiky v medicín . 2 
Lidský genom, transkriptom, proteom, metabolom. 1 
Indikace ke klinicko-genetickému vyšet ení. 1 
Pokrok v metodách molekulární genetiky. 1 
Aktuální metody molekulární genetiky, indikace vyšet ení, interpretace výsledk , 
klinický význam. 2 

Metody klasické a molekulární cytogenetiky, indikace vyšet ení, interpretace 
výsledk , klinický význam. 2 

Prenatální diagnostika. 1 
Biochemická genetika. 1 
Onkogenetika. 2 
Reproduk ní genetika, asistovaná reprodukce. 1 
Význam a innost genetické poradny, domácí a mezinárodní doporu ení v oblasti 
léka ské genetiky. 2 

Celkem 16 
 
Personální a technické zabezpe ení p edatesta ního kurzu Pokroky léka ské etiky  
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru léka ská genetika a praxí nejmén   
5 let v oboru. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe v oboru. 
Ú astníci kurzu obdrží studijní materiály p íslušné problematiky.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text . 
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8.1.7 Program p edatesta ního kurzu Psychologie genetického poradenství  

P edm t Minimální 
po et hodin 

Genetická ambulance – poradenství. 1 
Psychologická problematika v genetické ambulanci. 1 
Informovaný souhlas z hlediska psychologa. 1 
Právo v d t a nev d t. 1 
Sd lování výsledk  genetických vyšet ení probandovi/ len m rodiny. 1 
Indikace a psychologická intervence v genetické poradn . 2 
Celkem  7 

 
Personální a technické zabezpe ení p edatesta ního kurzu Psychologie genetického 
poradenství  
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru léka ská genetika a praxí nejmén   
5 let v oboru. 
Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oblasti klinické psychologie. 
Garant kurzu má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let praxe v oboru. 
Ú astníci kurzu obdrží studijní materiály p íslušné problematiky.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením; poskytnutí studijních text . 
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Vzd lávací program 
 nástavbového oboru * 
NÁVYKOVÉ NEMOCI 
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* 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 návykové nemoci je získání zvláštní odborné 
zp sobilosti osvojením pot ebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti 
prevence, diagnostiky, terapie a rehabilitace návykových nemocí, umož ující samostatnou 
innost v ambulantní a l žkové adiktologické pé i. 

 

2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do nástavbového oboru návykové nemoci je získání 
specializované zp sobilosti v oboru psychiatrie nebo získání specializované zp sobilosti  
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v oboru specializace d tská a dorostová psychiatrie dle vzd lávacího programu zve ejn ného 
ve V stníku MZ 2005, ástka 4, Duben 2005. 

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 nástavbovém oboru návykové nemoci 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  
návykové nemoci 1) – l žkové pracovišt  s akreditací II. typu 19 
návykové nemoci 2) – ambulantní pracovišt  s akreditací I. typu 4 

specializa ní stáž v metadonovém substitu ním centru 3) – 
podmínkou absolvování stáže je absolvování Základního kurzu  
o substitu ní lé b  I. 

1 týden 

z toho specializa ní stáž Návykové nemoci 3) – p ehled specifických 
lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé, 
ambulantní lé ba závislostí na alkoholu a na nealkoholových 
drogách, reziden ní lé ba závislostí na alkoholu, substitu ní lé ba 
závislostí na opioidech 

1 týden 

 
b) povinná dopl ková praxe 

Akreditované pracovišt  Po et týdn  
ústavní ochranné lé ení závislostí nebo specializované odd lení pro závislé ve 
výkonu trestu odn tí svobody 1 

terapeutická komunita pro lé bu závislostí 3) 1 
denní stacioná  pro lé bu závislostí 3) 1 
pracovišt  následné lé by závislostí (dolé ovací/resocializa ní  program) 3) 1 
terénní práce nebo kontaktní centrum pro problémové uživatele a závislé  
osoby 3) 1 

 
Povinná dopl ková praxe probíhá na akreditovaných pracovištích a pracovištích 

v novaných specializované problematice návykových nemocí. 
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2.2 Teoretická ást vzd lávacího programu 

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

Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 4) 1 
kurz Radia ní ochrana 5) 1 
kurz Právní aspekty oboru návykové nemoci 6) 1 
kurz Základní kurz o substitu ní lé b  I. 6) – spln ní kurzu je podmínkou 
absolvování specializa ní stáže v metadonovém substitu ním centru 1 

kurz Základní kurz o substitu ní lé b  II. 6) – kurz je absolvován až po ukon ení 
specializa ní stáže v metadonovém substitu ním centru 1 

absolvování akreditovaného systematického psychoterapeutického vzd lávacího 
programu schváleného Spole ností pro návykové nemoci eské léka ské 
spole nosti J.E.Purkyn  (dále jen „SNN LS JEP“) a/nebo Psychiatrickou 
spole ností (dále jen „PS“). Nap . výcvik v dynamické psychoterapii, i 
kognitivn  behaviorální terapii, p ípadn  absolvování psychoterapeutického 
kurzu v podp rné psychoterapii.  

min. 200 hodin 

Ú ast na vzd lávacích a v deckých akcích v oboru návykových nemocí 
za azených do registru akcí celoživotního vzd lávání léka  LK, 
dokumentovaná potvrzeními. 

min. 30 kredit  
ro n  

 
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 Délka trvání 
další odborné akce po ádané a garantované Institutem postgraduálního 
vzd lávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo SNN LS JEP nebo eskou 
léka skou komorou (dále jen „ LK“) nebo dalšími institucemi pov enými 
vzd láváním v etn  ú asti na odborných konferencích a kongresech nebo 
akreditovanými pracovišti apod. 

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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Teoretické znalosti 

Absolvent vzd lávání v nástavbovém oboru návykové nemoci: 
Má p ehled o sou asných teoriích návykových nemocí (biologických, 
psychologických, sociologických a biopsychosociálních), o meznících historie 
oboru a hlavních orientacích sou asného psychiatrického výzkumu a výzkumu 
v oboru návykové nemoci. 
Zná psychopatologické symptomy, platnou klasifikaci, kritéria a obraz duševních 
poruch a poruch chování vyvolaných ú inkem psychoaktivních návykových látek, 
patologickým hrá stvím a/nebo jinými procesuálními závislostmi v dosp losti, 
d tství a v dorostovém v ku, jejich diferenciální diagnostiku, dynamiku, 
pr b hové varianty a rizika, prognostické ukazatele, komorbiditu, genetiku  
a epidemiologii, orientuje se v problematice kulturn  podmín ných duševních 
poruch a poruch chování. 
Je informován o pomocných vyšet ovacích metodách a jejich významu 
v adiktologii u konkrétních duševních poruch a poruch chování, po ítaje  
v to i možnosti a základní metody klinického psychologického vyšet ení a jeho 
interpretace. 
Zná principy prevence duševních poruch a poruch chování vyvolaných užíváním 
návykových látek, i závislostmi na nich i soudobé biologické lé ebné metody,  
má p ehled v psychoterapii a v socioterapii a v jejich komplexním využívání 
v lé ebných postupech v etn  mechanism  ú inku, možností a rizik v ústavních  
i mimoústavních podmínkách, a to od fáze krizové intervence do fáze dlouhodobé 
rehabilitace. 
Zná principy prevence procesuálních závislostí i soudobé lé ebné metody u t chto 
závislostí. 
Je obeznámen s náležitostmi preskripce a zásadami farmakoekonomiky. 
Je informován o zp sobech kvantitativního hodnocení aktuálního stavu a výsledk  
lé by, o pracovn -posudkovém hodnocení jedinc  s duševní/návykovou poruchou. 
Zná principy soudn -psychiatrického hodnocení v trestním i ob anskoprávním 
ízení a zásady ochranného lé ení. 

Je obeznámen s obousm rným vztahem pacienta na jedné a rodiny a ostatního 
pacientova okolí na druhé stran , vlivem duševní poruchy na pracovní schopnost  
a kvalitu života, s postavením duševn  nemocného/pacienta s návykovou 
poruchou na ve ejnosti a s možnostmi jeho ovliv ování, s morálními aspekty 
oboru v etn  situace výzkumu. 
Orientuje se v problematice psychiatrické komorbidity (duálních diagnóz, soub hu 
n kolika (minimáln  dvou) duševních poruch), resp. poruch chování, z nichž 
minimáln  jedna je diagnostikována jako duševní porucha, i porucha chování, 
vyvolaná ú inkem psychoaktivních látek. 
Orientuje se v problematice návykových poruch/závislostí u somaticky 
nemocných a v ú incích somatické lé by na duševní stav. 
Je informován o struktu e a organizaci adiktologických za ízení pe ujících  
o pacienty (zdravotnických i nezdravotnických), se statistikou pé e o závislé  
a pé e v oboru návykové nemoci, administrativní, právní, etickou a ekonomickou 
problematikou oboru v etn  zdravotního pojišt ní. 
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Praktické dovednosti 

Absolvent vzd lávání v nástavbovém oboru návykové nemoci: 
Umí hodnotit informace o pacientovi z jeho okolí nebo z doporu ení do pé e. 
Dovede posoudit jeho zevn jšek, psychomotorické projevy, navázat dle možnosti 
kontakt a vytvo it permisivní a empatické prost edí. Dokáže identifikovat  
a interpretovat psychopatologické fenomény v pacientových verbálních  
i neverbálních sd leních a dovede vést rozhovor k získání co možná kompletních 
informací o p íznacích p edstavujících kritéria duševních poruch a poruch 
chování, provést somatické vyšet ení a získané informace p evést do písemného 
záznamu náležité formy. 
Dovede provést psychopatologický rozbor zahrnující i zjišt nou dynamiku 
p ípadné poruchy, její nep ítomnost dokáže rozpoznat a umí ur it pot ebu formy 
psychiatrické pé e a režimu, posoudit pacientovu možnost kvalifikovaného 
vyjád ení k eventuální hospitalizaci a vyvodit z toho právn  odpovídající záv ry. 
Z psychopatologického rozboru zvládne odvodit a zd vodnit víceosou diagnózu 
nebo diagnózy aktuáln  nejpravd podobn jší a vyjmenovat i alternativy mén  
pravd podobné v etn  zp sob  jejich ov ení. Umí zhodnotit konkrétní 
prognostické ukazatele, a to též vzhledem k riziku auto- a heteroagrese. 
Je schopen vypracovat plán pomocných vyšet ení od neodkladných k mén  
naléhavým s konkrétním zd vodn ním každého z nich. 
Dokáže vypracovat komplexní lé ebný plán, a to s p ihlédnutím k pacientovu 
duševnímu i somatickému stavu, dosavadní farmakologické anamnéze, 
k prost edí, kde bude ošet ován, k aktuáln  uznávaným lé ebným postup m i ke 
konkrétním možnostem v etn  ekonomických. Dovede zvážit p ínos a riziko lé by 
duševních poruch a poruch vzniklých v t hotenství. 
Dovede rozpoznat návykovou nemoc i v komorbidit  s jinou duševní poruchou, 
umí p izp sobit lé bu duševní poruchy p i komorbidit  se závislostí. 
Umí provád t lé bu odvykacích stav  u r zných typ  návykových látek jak 
v l žkovém za ízení, tak v ambulantních podmínkách. 
Umí zvládat akutní duševní poruchy a poruchy chování, vyvolané 
psychoaktivními látkami. 
Umí provád t krátkodobou intervenci a motiva ní rozhovor u návykových nemocí, 
umí používat strategie prevence relapsu. 
Umí vést komplexní st edn dobou i dlouhodobou lé bu pacient  se závislostí  
a následnou lé bu t chto pacient . 
Umí vést dlouhodobou udržovací substitu ní lé bu u pacient  závislých na 
opolidech.  
Dovede správn  indikovat pé i v nezdravotnických adiktologických institucích  
a dokáže tuto pé i zprost edkovat. 
Je schopen hodnotit pacient v stav v pr b hu pé e v etn  stupnicové kvantifikace 
eventuálních zm n, používat monitorování hladin lé ivých p ípravk   
a interpretovat výsledky dodate ných pomocných vyšet ení i obsah d ív jší 
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léka ské dokumentace k eventuálnímu diagnostickému p ehodnocení, umí 
vystihnout okamžik vyžadující zm nu režimu nebo zp sobu lé by. 
Dovede vyhotovovat p edepsané písemnosti týkající se pacientovy krátkodobé  
i dlouhodobé pracovní neschopnosti, láze ské lé by, formulovat podklady pro 
hodnocení zp sobilosti k právním úkon m, p íp. pro postup státních orgán  
v trestních v cech, písemnosti náležící k výkonu ochranného lé ení a dokáže 
pracovat s tabulkami pro hodnocení ztížení spole enského uplatn ní a trvalých 
následk  úrazu. 
Umí vytvo it terapeutický vztah s pacientem, informovat ho p im en  o jeho 
stavu, lé ebných plánech, alternativách, cílech a rizikách lé by, poskytnout mu 
podp rnou psychoterapii a získat ho dle možnosti k dlouhodobé spolupráci p i 
lé b . Dokáže pracovat s pacientovou rodinou (je-li to možné nebo p ípustné)  
ve prosp ch p esn jší diagnózy, lepšího pacientova postavení a zajišt ní 
eventuální dlouhodobé spolupráce p i lé b . 
Osvojil si principy ú asti v terapeutické komunit  i zásady týmové a kolegiální 
spolupráce, a to v podmínkách r zných typ  psychiatrických a adiktologických 
za ízení a nezdravotnických za ízení pro návykové poruchy, dokáže výstižn  
referovat o pacientovi spolupracovník m i na odborných setkáních, umí provést 
konsiliární vyšet ení somaticky nemocného a zhodnotit i podíl somatického stavu 
a somatické lé by na p ípadné duševní poruše a spolupracovat s ošet ujícím 
léka em, i s terapeutem nezdravotnického za ízení pro návykové poruchy. 
Zná a umí vést p edepsanou léka skou dokumentaci a vyhotovovat písemnosti  
pro zdravotnické i nezdravotnické instituce, a to s použitím sou asných 
komunika ních technologií. 
Pokud jako odborník ve ejn  vystupuje, dokáže to d lat v souladu s etickými 
principy a se sou asnými odbornými poznatky a ve prosp ch pacient  a léka ské 
profese. 
Dokáže zpracovat z cizojazy né, p íp. domácí literatury p ehledný referát na 
odborné téma, a to ve form  požadované pro písemná sd lení i ve tvaru p ednášky. 
O odborných tématech dovede srozumiteln  a p ínosným zp sobem informovat 
laickou ve ejnost. 
Všechny požadované znalosti a dovednosti umí p edávat spolupracovník m  
a dovede je vést k samostatnému odbornému studiu. 

 
Seznam požadovaných výkon  

Komplexn  vyšet it, diagnosticky zhodnotit, naplánovat lé bu a rehabilitaci a sledovat 
dynamiku stavu u pacient  s diagnostickou strukturou a v po tech uvedených v seznamu 
výkon , seznámit se s odbornou inností nejmén  v úsecích uvedených v ásti o povinné 
praxi v oboru a v dalších oborech. 
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Z ostatních obor  
Teoretické znalosti 

D tská a dorostová 
psychiatrie 

Orientovat se v teoriích o úloze rodiny u duševních poruch v d tství  
a v dorostovém v ku a v alternativách jejich dlouhodobé dynamiky.  
Orientovat se v návykových poruchách v d tském a dorostovém v ku.

Gerontopsychiatrie 
Orientovat se v základních specifikách sociální a zdravotní situace ve 
stá í.  
Orientovat se v návykových poruchách ve stá í.

Sexuologie Orientovat se v problematice antikoncepce. 

Vnit ní léka ství 

Orientovat se v teoriích stresu a psychosomatických poruch 
(behaviorální medicíny).  
Znát obvyklý klinický obraz poruch, které mívají asto v pop edí 
duševní poruchu nebo poruchu chování.  
Být informován o nejb žn jších ú incích lé ivých p ípravk  v oboru 
asto užívaných na duševní stav. 

Hygiena a 
epidemiologie, 
infek ní léka ství 

Orientovat se v problematice nej ast jších infek ních onemocn ní se 
vztahem k duševním/návykovým poruchám (zejména infek ních 
hepatitid a infekce HIV), jejich prevence, detekce, opat ení p i zjišt ní 
infekce, spolupráce s p íslušnými za ízeními p i depistáži a lé b  
infek ních onemocn ní. 

Gynekologie a 
porodnictví 

Orientovat se v problematice gravidity u závislých pacientek, znát 
specifické lé ebné postupy u t chto pacientek, v etn  substitu ní 
lé by, znát postupy p i lé b  neonatálního abstinen ního syndromu. 

Neurologie 
Znát obvyklý klinický obraz poruch, které mívají asto v pop edí 
duševní/návykovou poruchu nebo poruchu chování v etn  poruch 
zp sobených škodlivým užíváním psychoaktivních látek. 

 
Praktické dovednosti 

Urgentní medicína Um t poskytnout neodkladnou resuscitaci a poskytnout úvodní pé i 
pacientovi s poruchou v domí. 

Neurologie Um t správn  indikovat a zd vodnit konsiliární neurologické 
vyšet ení. 

Vnit ní léka ství 

Um t správn  indikovat a zd vodnit konsiliární vyšet ení odborníka  
ve vnit ním léka ství, um t p izp sobit lé bu duševní poruchy p i 
komorbidit  s vnit ním onemocn ním. 

Um t p isp t k týmové lé b  psychosomatických onemocn ní. 

Chirurgie Dokázat ošet it povrchová poran ní související s injek ní aplikací 
drog. 
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4 Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru má: 
znalosti standardní dokumentace používané v oboru, hlášení substitu ní lé by 
závislostí na opioidech (Národní registr uživatel  léka sky indikovaných 
substitu ních látek), hlášení n kterých infek ních nemocí, hlášení o pracovním 
úrazu, hlášení nežádoucího ú inku lé ivých p ípravk , náležitosti léka ské zprávy, 
dokumentace pro pot eby pojiš oven, 
pot ebnou úrove  schopností pro komunikaci s pacienty, p íbuznými i 
spolupracovníky, 
základní znalosti posudkového a revizního léka ství, léka ské etiky, základních 
právních p edpis  platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby  
a ekonomiky zdravotnictví a statistiky, problematika LK, 
schopnost provozní a administrativní innosti a managementu týmové práce, 
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 školicích akcích v pr kazu odbornosti, záznamy o provedených výkonech 
v logbooku. Záznamy o pr b žném hodnocení školitelem pravideln  
v šestim 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, 
p edložení vypracované písemné práce, a to minimáln  2 m síce p ed 
termínem záv re né zkoušky, v požadovaném rozsahu na téma p edem 
projednané se školitelem – 30 normostran textu, dopln ného o seznam 
použitých zdroj  / literatury; spole n  s písemnou prací p edkládá školenec 
také doporu ení školitele k obhajob  práce v rámci záv re né zkoušky, 
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 s vypracováním diagnostického rozboru, 
plánu dalších vyšet ení, terapeutického a rehabilita ního plánu, prognostické 
úvahy a posudkového zhodnocení, 
teoretická ást – 3 odborné otázky, obhajoba písemné práce. 
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6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání 
v nástavbovém oboru získal zvláštní odbornou zp sobilost 

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

Absolvent nástavbového oboru návykové nemoci je schopen samostatné innosti p i 
poskytování specializované pé e v l žkovém nebo nel žkovém za ízení pro lé bu 
návykových nemocí, je schopen provád t konsiliární innost pro jiné obory a podílet se na 
vzd lávání specialist  v oboru psychiatrie a návykových nemocí. 
 

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 atesta ní p ípravy školence. 
 

7.1 Akreditovaná pracovišt  (AP) 

7.1.1 Akreditované pracovišt  I. typu – ambulantní pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu povolání 
léka e v oboru, 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 2 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 

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 

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. 
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7.1.2 Akreditované pracovišt  II. typu – l žkové pracovišt  

Personální 
požadavky 

Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru a nejmén  10 let výkonu povolání léka e 
v oboru, 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 2 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.
Na pracovišti je p ítomen klinický psycholog.

Materiální  
a technické 

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 

Pracovišt  poskytuje celé spektrum metod reziden ní lé by závislostí na 
návykových látkách, v etn  detoxifikace a reziden ní lé by procesuálních 
závislostí. 

V decko-
výzkumná 
innost AP 

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. 

 

7.2 Vysv tlivky – požadavky na pracovišt  

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

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

3) Pracovišt  musí spl ovat podmínky certifikátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky. 

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 . 

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 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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8.1.2 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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8.1.3  Program kurzu Právní aspekty oboru návykové nemoci 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Opat ení k ochran  p ed škodami p sobenými tabákovými výrobky, alkoholem a 
jinými návykovými látkami. 2 

Obecná povinnost ml enlivosti léka e a její specifika v souvislosti s lé bou 
uživatel  návykových látek. 2 

Vymáhání práva v oblasti nelegálních návykových látek. 
Zp sobilost zdravotnických pracovník  k výkonu povolání. 

2 

Celkem 6 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Právní aspekty oboru návykové nemoci 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou zp sobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, 
p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice.
Nebo právník se specializovanou zp sobilostí v oboru ve ejné zdravotnictví.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. Kurz není možné realizovat formou  
e-learningu.
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8.1.4 Program kurzu Základní kurz o substitu ní lé b  I. 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Základní principy a cíle substitu ní lé by.   1 
Legislativní podklad substitu ní lé by.  1 
Organizace a praxe substitu ní lé by.  1 

Léka ská pé e o pacienty v substitu ní lé b .  2 

Preskripce buprenorfinu.  2 
Národní registr uživatel  léka sky indikovaných substitu ních látek (NRULISL).  1 
Celkem 8 

 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základní kurz o substitu ní lé b  I. 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou 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. Kurz není možné realizovat formou  
e-learningu.

 
 

8.1.5 Program kurzu Základní kurz o substitu ní lé b  II. 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Aktuální praxe substitu ní lé by v podmínkách R.  2 
Klinické aspekty substitu ní lé by závislosti na opioidech v rámci komplexní 
lé by závislostí.  2 

Komplikace p i substitu ní lé b  a jejich ešení. 2 

Celkem 6 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu Základní kurz o substitu ní lé b  II. 
Personální zabezpe ení 

Lekto i se specializovanou 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. Kurz není možné realizovat formou  
e-learningu.
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9 Doporu ená literatura 

Doporu ená literatura 
KALINA, K., aj. Základy klinické adiktologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 388 s.  
ISBN 978-80-247-1411-0. 
LOWINSON, J.H., aj. Substance abuse: a comprehensive textbook. 4th ed. Philadelphia: Lippincott 
Williams & Wilkins, 2005. 1421 p. ISBN 0781734746. 
MIOVSKÝ, M., aj. Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. 1. vyd. Praha: Grada, 
2008. 533 s. ISBN 978-80-247-0865-2. 

asopisy 
Adiktologie 
Alkoholizmus a drogové závislosti 

eská a slovenská psychiatrie 
Psychiatrie 
Internetové odkazy 
www.adiktologie.cz 
www.ceskapsychiatrie.cz 
www.drogy-info.cz 
www.snncls.cz 
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Vzd lávací program 
nástavbového oboru * 

KLINICKÁ VÝŽIVA A INTENZIVNÍ 
METABOLICKÁ PÉ E 

 
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  12 m síc ............................................ 2 
2.2 Teoretická ást vzd lávacího programu .................................................................... 3 

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 .................................................................................................... 12 
 
* 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 klinická výživa a intenzivní metabolická pé e 
je získání zvláštní odborné zp sobilosti osvojením pot ebných teoretických znalostí a 
praktických dovedností v problematice klinické výživy (enterální, parenterální), dietologie, 
intenzivní a b žné metabolické pé e.  
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2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do nástavbového oboru klinická výživa a intenzivní 
metabolická pé e je získání specializované zp sobilosti v oboru alergologie a klinická 
imunologie nebo anesteziologie a intenzivní medicína nebo d tská chirurgie nebo d tské 
léka ství nebo diabetologie a endokrinologie nebo gastroenterologie nebo geriatrie nebo 
chirurgie nebo infek ní léka ství nebo kardiologie nebo klinická biochemie nebo klinická 
onkologie nebo nefrologie nebo neurologie nebo otorinolaryngologie nebo praktické léka ství 
pro d ti a dorost nebo radia ní onkologie nebo rehabilitace a fyzikální medicína nebo 
revmatologie nebo traumatologie nebo vnit ní léka ství nebo všeobecné praktické léka ství. 

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 výživa a intenzivní metabolická pé e 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 výživa a intenzivní metabolická pé e 1) 12 

jednotka intenzivní pé e (JIP) 2) 3 
vnit ní léka ství 3), 4) nebo d tské léka ství 3), 5) – l žkové odd lení  3 
nutri ní ambulance 6) 3 z toho 
*chirurgie 3), 7), *d tské léka ství 3), 5), geriatrie 3), 8), *klinická 
onkologie 3), 9), *neurologie 3), 10), – nutri ní pé e na uvedených 
pracovištích v rámci innosti nutri ního týmu 

3 

 
*Praxe v uvedených oborech specializa ního vzd lávání musí být doložená výkony dle 

logbooku. 
Výcvik probíhá na akreditovaných pracovištích, která disponují náležitým 

personálním a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence.  
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2.2 Teoretická ást vzd lávacího programu 

ást II. 

 
b) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, seminá e Po et dní 
kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a lé ba závislostí 11) 1 
kurz Radia ní ochrana 12) 1 
kurz Klinická výživa a intenzivní metabolická pé e I. ást 13) 3 
kurz Klinická výživa a intenzivní metabolická pé e II. ást 13) 2 

 
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. 
 

c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 
Kurzy, seminá e Po et dní 
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“) nebo akreditovanými pracovišti 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. 
 
Teoretické znalosti 

Fyziologie výživy s aspektem na r zné v kové kategorie. 
Poruchy elektrolytové a vodní rovnováhy; p í iny a lé ba dehydratace. 
Rozpoznání a interpretace obecných symptom  poruch výživy a metabolického 
rozvratu. 
Patofyziologie, symptomatologie, diagnostika a lé ba onemocn ní spojených 
s narušeným p íjmem potravy. 
Etiologie a terapie malnutrice. 
Metody nutri ní podpory a její indikace (dietoterapie, enterální, parenterální 
výživa). 
Nemocni ní dietní systém. 
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Krátkodobý a dlouhodobý vliv malnutrice na zdravotní stav pacient . 
Vyšet ovací metody: testy malabsorpce, testy jaterních funkcí, testy funkce 
pankreatu, dechové testy. 
Indikace k užití významných zobrazovacích a endoskopických technik. 

 
Klinické a praktické dovednosti 

Vyšet ení nutri ního stavu u dosp lých pacient , u d tí navíc v etn  základ  
auxologie. 
Rehydrata ní infúzní terapie. 
Management enterální a parenterální výživy. 
M ení dynamických nutri ních parametr . 

 
Výzkumné dovednosti 

Návrh klinické studie v etn  léka ské statistiky. 
Prezentace klinických dat nap . chronická podvýživa, neprospívání, malabsorp ní 
syndrom, poruchy p íjmu potravy, deficity stopových prvk  a vitamin . 

 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent nástavbového oboru: 

získá všestranné klinické zkušenosti s klinickými stavy spojenými s poruchami 
výživy a nutností metabolické pé e, 
získá teoretické a praktické znalosti v podávání enterální a parenterální výživy, 
získá praktické zkušenosti s diagnostickými technikami v etn  jejich interpretace, 
získá znalosti základních princip  klinického výzkumu v dané oblasti, 
naváže a prohloubí kontakty se specialisty pe ujícími o dosp lé a d tské pacienty 
v oblasti výživy a metabolické pé e, 
získá znalosti administrativních a organiza ních aspekt  pé e o nemocné 
vyžadující metabolickou pé i a nutri ní podporu, 
získá zkušenosti s prací multidisciplinárních tým  v etn  psychosociálních 
aspekt  pé e. 

 

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)  
v pr kazu odbornosti, event. 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 
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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 – absolvování teoretické a praktické p ípravy v rozsahu 
vzd lávacího programu, 
teoretická ást – 3 odborné otázky ústn . 

 

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. 

Nutricionista je léka  vzd laný v diagnostice a terapii nemocných vyžadujících 
metabolickou pé i i nutri ní podporu. M že p sobit v l žkových zdravotnických za ízeních, 
která jsou schopna nabídnout plné spektrum možností a prost edk  pro diagnostiku a terapii 
onemocn ní a poruch výživy v etn  ambulantní pé e nebo m že provozovat praxi v primární 
pé i. Vzd lávací program je kompatibilní se vzd lávacím programem, který je definován 
Evropskou unií. Jeho základem je sylabus, který vypracovala a publikovala komise ESPEN 
(European Society for Clinical Nutrition and Metabolism).  

 

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 . 

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

Personální 
požadavky 

Vedoucí AP má nejvyšší vzd lání v oboru specializa ního vzd lávání 
chirurgie nebo d tské léka ství nebo geriatrie nebo klinická onkologie nebo 
neurologie a 10 let výkonu praxe v oboru klinická výživa a intenzivní 
metabolická pé e a/nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru klinická 
výživa a intenzivní metabolická pé e a s min. úvazkem 0,5. 
Školitel má nejvyšší vzd lání v oboru specializa ního vzd lávání chirurgie 
nebo d tské léka ství nebo geriatrie nebo klinická onkologie nebo neurologie 
a/nebo zvláštní odbornou zp sobilost v oboru klinická výživa a intenzivní 
metabolická pé e (doloženo licencí LK F016) a min. 5 let praxe v oboru  
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 2 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 

Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 
Sou ásti podílející se na innosti pracovišt : 

– nutri ní ambulance a pracovišt  JIRP, 
– gastroenterologie,  
– d tské léka ství, 
– klinická onkologie, 
– neurologie, 
– psychiatrie, 
– chirurgie, 
– otorinolaryngologie. 

„Nutri ní centrum“ – tzn. metabolická JIP, ambulance domácí um lé výživy. 

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 vzd lávacím programem nástavbového oboru 
klinická výživa a intenzivní metabolická pé e, a to v ásti „akreditované pracovišt “. 

2) 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“. 

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 vnit ní léka ství, a to 
v ásti „akreditované pracovišt  I. typu“. 

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

6) Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového vybavení. 
7) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem chirurgie, a to v ásti 

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

„akreditované pracovišt  I. typu“. 
9) Pracovišt  musí spl ovat podmínky stanovené vzd lávacím programem klinická onkologie,  

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

„akreditované pracovišt  I. typu“. 
11) …v jakémkoliv vzd lávacím programu. 
12) …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 . 

13) ...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 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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8.1.2 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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8.1.3 Program kurzu Klinická výživa a intenzivní metabolická pé e I. ást 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Problémy spojené s malnutricí a katabolickým stavem. Nemocni ní malnutrice. 2 
Základy energetického metabolismu. Nestressové a stressové hladov ní. 1 
Diagnostika malnutri ního stavu. Anamnestické postupy. Somatometrie. 
Bioimpedance. M ení svalové síly. Nutri ní screening. Laboratorní metody. 
Metabolické bilance. 

2 

M ení a výpo ty energetické pot eby. 1 
Možnosti nutri ní intervence. Monitorovaný p íjem, sipping, enterální výživa, 
parenterální výživa. 2 

Dietní systém, jednoduchá opat ení, sipping. 1 
Enterální výživa: patofysiologie. Enterální výživa: metodika a p ípravky. 
Enterální výživa: nástrahy a komplikace. 3 

Parenterální výživa: patofysiologie. Parenterální výživa: cévní p ístupy. 
Parenterální výživa: substráty. Parenterální výživa: nástrahy a komplikace. 3 

Ambulantní nutri ní intervence. Logistika hospitaliza ní a ambulantní nutri ní a 
metabolické intervence. 2 

Farmakologické interakce a výživa. 1 
Poruchy vodní bilance, acidobazická rovnováha. 2 
Ov ení znalostí testem. 
Celkem 20 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu  

Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí  v základním oboru specializa ního vzd lávání nebo 
zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru klinické výživy a intenzivní metabolické pé e 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 sylabus kurzu a souhrny a/nebo handouty p ednášek.

Technické zabezpe ení 
U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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8.1.4 Program kurzu Klinická výživa a intenzivní metabolická pé e II. ást 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Stressový metabolismus. Substráty a jejich utilizace u kriticky nemocných.  3 
Sepse. Septický šok. Multiorgánové selhání.  4 
Vnit ní prost edí. Kontrola glykémie u kriticky nemocných.  8,5 
Medicína založená na d kazech: výživa a metabolická pé e. Volumové náhrady. 1 
Periopera ní nutrice. Výživa chirurgicky nemocných.  1 
Metabolické a nutri ní aspekty akutní a chronické renální insuficience. 
Extrakorporální elimina ní metody.  1 

Výživa onkologických pacient .  1 
Nutri ní a metabolická pé e v gastroenterologii. Syndrom krátkého st eva. 
Akutní pankreatitida. Malabsorbce.  2 

Enterální a parenterální výživa v pediatrii.  1,5 
Endokrinní poruchy u kriticky nemocných. Akutní metabolické poruchy.  1 
Hojení ran a problematika metabolické pé e v geriatrii a u polymorbidních 
dlouhodob  nemocných.  0,5 

Celkem 16 
 
Personální a technické zabezpe ení kurzu  

Personální zabezpe ení 

Léka i se specializovanou zp sobilostí v základním oboru specializa ního vzd lávání nebo 
zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru klinické výživy a intenzivní metabolické pé e 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 sylabus kurzu a souhrny a/nebo handouty p ednášek.

Technické zabezpe ení 

U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením.
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