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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
v oboru 

DĚTSKÁ REVMATOLOGIE 
 

1. Cíl specializačního vzdělávání 
 Tento program popisuje vědomosti, dovednosti a postoje nezbytné pro vzdělávání 
lékařů v oboru dětské revmatologie v souladu s doporučeními pediatrické sekce Evropské 
společnosti lékařských specialistů (UEMS).  

2. Minimální požadavky na  specializační vzdělávání 
Podmínkou pro zařazení do oboru dětská revmatologie je absolvování vzdělávacího 

programu v  oboru dětské lékařství. Specializační vzdělávání v oboru dětská revmatologie 
trvá celkem 6 let a zahrnuje 5 let odborné praxe v oboru dětské lékařství a další minimálně 
1 rok v oboru dětské revmatologie na akreditovaném pracovišti. Do doby 6 let lze započítat 
nejvýše 1 rok vzdělávacího programu odpovídajícího vzdělávacímu programu z dětské 
revmatologie, který lékař absolvoval ve vzdělávacím programu z dětského lékařství. Důraz 
bude kladen na osvojení si praktických dovedností – viz 3. II. Povinné moduly. 

Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 
celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83a 
zákoníku práce. 

Akreditovaná klinická pracoviště budou zaměřena na autoimunitní nemoci pojiva 
s lůžkovou a ambulantní základnou s celorepublikovou působností. Spolupracující vzdělávací 
pracoviště se bude zabývat imunologií, revmatologií dospělých, oftalmologií, dětskou 
revmatoortopedií, rehabilitací a fyzikální léčbou. 

3.  Rozsah požadovaných znalostí a dovedností 
I.  Struktura vzdělávacího programu 

Tento vzdělávací program je rozdělen do jednotlivých modulů. Simultánní účast 
v různých modulech je možná. Jednotlivé moduly lze absolvovat v několika různých 
vzdělávacích střediscích, kterými mohou být fakultní pediatrická pracoviště, oddělení dospělé 
revmatologie nebo imunologická oddělení. Školenec si po celou dobu vede záznam 
o vzdělávání do průkazu odbornosti, event. logbooku. Předpokládá se, že školenec bude mít 
zkušenosti v rozsahu celého uvedeného sylabu. Vzdělávání je rozděleno do modulů - 
povinných a výběrových. Je specifikován spíše minimální počet pacientů/výkonů 
požadovaných pro celé školicí období než minimální doba, která by měla být strávena 
jednotlivými moduly. V rámci každého modulu vzdělávacího programu musí být splněny 
příslušné části programu.  

II.  Povinné moduly 
1. Juvenilní idiopatická artritida (JIA) 

Lůžková a ambulantní péče o pacienty s JIA. Školený pracovník má získat zkušenosti 
s poznáním etiologie, klinických projevů, komplikací a léčby dětí s chronickou artritidou 
stejně jako vlivu artritidy na růst a vývoj. 
Minimální počet pacientů vyšetřených v průběhu školicího období: 
• 30 - 50 nových pacientů s celým spektrem podtypů JIA, 
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• 100-300 pacientů v dlouhodobé péči s celým spektrem podtypů JIA, 
• někteří pacienti jsou sledováni nejméně 1 rok. 

2. Zánětlivá onemocnění pojivové tkáně 
Lůžková a ambulantní péče o pacienty s multisystémovým zánětlivým onemocněním 

pojivové tkáně (včetně SLE, juvenilní dermatomyozitidy, juvenilní sklerodermie a dětské 
vaskulitidy). Školenec musí získat zejména znalosti o počátečních stavech, které mnohdy 
napodobují chronickou artritidu. Je třeba, aby porozuměl práci s ostatními pediatrickými 
specialisty (nefrolog, dermatolog, oftalmolog, ortoped) stejně jako s dospělými revmatology. 
Minimální počet pacientů vyšetřených v průběhu školicího období: 
• 5 - 10 nových pacientů s různými chorobami: SLE, sklerodermie, dermatomyozitida, 

dětská vaskulitida, 
• 15 -20 pacientů v dlouhodobé péči nejméně po 1 rok. 

3. Nezánětlivá onemocnění pohybového aparátu 
Klinická diagnóza a management nezánětlivých onemocnění pohybového aparátu v dětství 

a adolescenci včetně vrozených poruch. V tomto modulu jsou vyžadovány znalosti 
specifických vyšetření pro každé z těchto onemocnění a interpretace jejich výsledků. 
Minimální počet pacientů vyšetřených v průběhu školicího období: 
• 100 pacientů se všemi různorodými stavy uvedenými v sylabu jako „nezánětlivá 

onemocnění“, 
• 10 pacientů s různými vrozenými poruchami.  

4. Akutní stavy v dětství s příznaky postižení pohybového aparátu 
Diferenciální diagnostika, vyšetření a praktické zvládnutí revmatologických náhlých stavů 

u dětí. Jsou zde zahrnuty choroby, při kterých je dítě celkově ohroženo, jako při akutní 
artritidě, SLE, dermatomyozitidě, vaskulitídě nebo jiných stavech, začínajících 
revmatologickou symptomatologií, jako je leukémie, malignity nebo non-akcidentální trauma. 
Minimální počet pacientů vyšetřených v průběhu školícího období: 
• 20 pacientů.  

5. Praktické dovednosti v dětské revmatologii 
Punkce, aspirace a aplikace léčivého přípravku do kloubu. 
Minimální počet artrocentéz: 30 

6. Interpretace laboratorních výsledků 
Školenec je schopen rozumět principu a interpretovat výsledky imunologických vyšetření 

včetně vyšetření autoprotilátek, komplementového systému, hladin imunoglobulinů, HLA. 
Požaduje se též interpretace výsledků zobrazovacích vyšetření týkajících se pohybového 
aparátu. Rozumí také histopatologickým změnám v synoviální tkáni, svalu, kosti, kůži 
a ledvině. 

7. Rehabilitační péče  u juvenilní idiopatické artritidy 
Školenec porozumí nezbytnosti týmové práce a úloze jednotlivých členů týmu. Znalost 

klinického a funkčního hodnocení u dětí je nezbytná stejně jako problematika jeho zpětného 
zapojení do života v rodině, škole a komunitě. 

8. Farmakologie léčivých přípravků používaných u revmatických onemocnění v dětství 
Školenec potřebuje řádně rozumět všem léčivým přípravkům, užívaným v léčbě dětí 

s revmatickým onemocněním včetně chorobu modifikujících léčivých přípravků, 
cytotoxických preparátů, nových a experimentálních terapeutických postupů. 
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Potřebuje také rozumět použití všech léčivých přípravků v dospělé revmatologii, jelikož 
často ovlivňují léčbu těchto nemocí u i dětí. 

9. Management bolesti 
Školenec umí hodnotit bolest různého charakteru (zejména chronickou, psychogenní) 

a vypořádat se s ní v rámci multidisciplinárního týmového přístupu. Tento modul může 
obsahovat účast v ambulanci bolesti nebo psychologické ordinaci, pokud jsou k dispozici. 

10. Pedagogické zkušenosti 
Školenec se naučí připravit si a prezentovat přednášky pro posluchače v rámci nemocnice, 

stejně jako na národních a mezinárodních setkáních. Získá také zkušenosti s vedením stáží 
a seminářů menších skupin mediků, mladých lékařů i jiných pracovníků stejně jako v edukaci 
rodičů a pacientů. 

11. Vědeckovýzkumné zkušenosti 
Školenec získá zkušenosti se získáváním a zpracováním informací z publikované 

literatury, s prováděním auditových projektů, má se učit jak naplánovat, vést, hodnotit 
a publikovat výzkumné projekty. Požadované minimum: jedna publikace v odborném tisku, 
jedna ústní nebo plakátová prezentace na národním nebo mezinárodním setkání. 

12. Péče o adolescenty a mladé dospělé 
Školenec získá zkušenost v práci s dospělými revmatology tak, aby byla zajištěna 

tranzitorní péče o pacienty s dětskými chronickými revmatickými nemocemi. Je vyžadována 
znalost chorob vyskytujících se v období adolescence a jejich management. 

13. Výchova v dospělé revmatologii 
Je požadována určitá praxe i v dospělé revmatologii zejména u těch onemocnění, která se 

vyskytují u dospělých i u dětí, jako jsou spondylartropatie, SLE a další. Účast ve 
specializovaných dospělých ambulancích je potřebná ke zvýšení počtu vyšetřených pacientů 
a ke zdokonalení speciálních dovedností. 

14. Etická problematika 
Porozumění etice výzkumu u dětí, získání zkušenosti s podáváním žádostí o schválení 

klinických studií místním etickým komisím. Školenec rozumí a je schopen absolvovat proces 
tvorby a získání informovaného souhlasu k účasti na klinické studii. 

Doporučené nebo volitelné moduly 

1. Pediatrická intenzivní péče 
Kriticky nemocné děti s revmatickými chorobami včetně multisystémových onemocnění 

často vyžadují po určitou dobu intenzivní terapii i péči. Jsou potřebné dovednosti a znalosti 
získané ve spojení s dalšími specializacemi stejně jako pediatrickou intenzivní péčí. 

2. Manažerské dovednosti 
Význam těchto dovedností se liší mezi jednotlivými zeměmi. Požaduje se zájem 

a zkušenost s celkovou organizací činnosti oddělení a organizační struktury stejně jako 
konstruktivní postoj k procesu rozhodování. 

3. Věda a výzkum 
Školenec bude iniciovat diskuze se svým školitelem na téma výzkumných projektů 

vedoucích ke zvýšení kvalifikace. Toto se může odehrávat na pracovišti zabývajícím              
se základním výzkumem. 

4. Praktické dovednosti 
Školenec může dále rozvíjet dovednosti v technice kloubních injekcí pod ultrazvukovou   
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či MR kontrolou nebo v provádění kožní nebo svalové biopsie s ohledem na místní podmínky 
a potřeby. 

Poskytování zdravotní péče s využitím zdrojů ionizujícího záření vyžaduje absolvování 
certifikovaného kurzu radiační ochrany. 

4. Hodnocení specializačního vzdělávání 
a)  Průběžné hodnocení školitelem – záznamy o průběhu praxe a prováděných výkonech 

do průkazu odbornosti, event. logbooku v šestiměsíčních intervalech. 
b)  Předpoklad přístupu k atestační zkoušce 

- písemné zpracování vybraného tématu, 
- kontrola záznamů provedených výkonů. 

c)  Vlastní atestační zkouška 
- část teoretická - 3 odborné otázky, 

  - obhajoba písemné práce, 
- část praktická - vyšetření pacienta, stanovení diagnózy, diferenciální diagnostika, 

vyšetřovací postupu, navržení léčby. 

5.  Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání 
získal způsobilost 
Specializovaná způsobilost představuje soubor znalostí, dovedností a postojů, který 

lékaře opravňuje k výkonu činnosti jako dětský revmatolog – specialista pečující o děti          
se systémovými chorobami pojiva. 
 


