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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
v oboru 

NEONATOLOGIE 
 

1. Cíl specializačního vzdělávání 
Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických 

dovedností, nezbytných pro práci dětského lékaře, působícího na všech stupních péče 
o novorozence, zejména pak na úsecích II. a III. typu (perinatologická centra intermediární 
péče, resp. intenzivně-resuscitační a specializované péče o novorozence).  

2. Minimální požadavky na specializační vzdělávání  
Specializační vzdělávání v oboru neonatologie zahrnuje pětiletou odbornou praxi 

v oboru dětské lékařství a dalších minimálně 12 měsíců v oboru neonatologie absolvovaných 
na akreditovaném neontologickém pracovišti. Celková délka vzdělávání je minimálně 6 let. 

Podmínkou přijetí do specializačního vzdělávání v oboru neonatologie je absolvování 
pětiletého vzdělávacího programu v oboru dětské lékařství, který zahrnuje celkem 18měsíční 
přípravu v neonatologii (v rámci tzv.společného pediatrického kmene 6 měsíců přípravy na 
akreditovaném pracovišti a dalších 12 měsíců v rámci dvouleté odborné přípravy v pediatrii, 
z toho minimálně 6 měsíců praxe na akreditovaném neonatologickém pracovišti).  

U uchazečů, kteří v rámci vzdělávacího programu v oboru dětské lékařství absolvovali 
přípravu v neonatologii v délce 18 měsíců (z toho 12 měsíců na akreditovaném pracovišti), se 
tato délka přípravy započítává.  

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

Příprava probíhá nejméně na dvou různých akreditovaných pracovištích nebo jiném 
pracovišti oboru neonatologie. 

3. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností 
prokazatelných na konci specializačního vzdělávání v neonatologii 
Základy sběru, hodnocení a interpretace demografických údajů z oblasti perinatologie 

a neonatologie. Orientace v problematice péče o těhotnou a plod, vedení porodu za různých 
situací (chronický/akutní stres plodu apod.), prenatální diagnostice fetálního ohrožení, vč. 
problematiky vrozených vývojových vad. Dokonalé ovládání fyziologie a patofyziologie 
poporodní adaptace novorozence a asociovaných patologických stavů, ovládat resuscitaci 
a stabilizaci novorozence po porodu. Přehled o novorozenecké morbiditě, jejích komplikacích 
a dlouhodobých následcích. Zvládnutí komplexu péče o novorozence ve zdraví i nemoci,        
a to u všech typů novorozenců vč. extrémně nezralých. Umět diagnostikovat a lege artis léčit 
jednotlivé typy neonatální patologie se zřetelem na aktuální potřeby dítěte (sestavovat léčebné 
a ošetřovací protokoly). Správně interpretovat výsledky laboratorních a dalších 
specializovaných vyšetření u novorozenců. Samostatně provádět výkony, spojené 
s intenzivně-resuscitační léčbou, zejména vedení umělé plicní ventilace, podpory 
kardiovaskulárního systému, parenterální výživy a racionální farmakoterapie. Ovládat vedení 
následné péče o novorozence, kteří prošli intenzivní péčí, zejména předčasně narozené            
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a po porodu vážně nemocné, s cílem předcházet nebo korigovat projevy pozdní morbidity. 
Ovládat metodiku dlouhodobého sledování perinatálně ohrožených dětí. 

Teoretické znalosti: 
1. Demografické ukazatele a epidemiologická data (vybraná těhotenská patologie, natalita, 

mortalita, neonatální a pozdní neurosenzorická morbidita), jejich získávání, hodnocení 
a interpretace. 

2. Systém péče o těhotnou, plod a novorozence v ČR – organizace, principy funkce. 
3. Fyziologie a patofyziologie těhotenství s ohledem na vývoj plodu (rizikové/patologické 

těhotenství), vedení porodu, operativní porody, medikace rodičky a farmakologicky 
deprimovaný novorozenec.  

4. Fetální medicína – obsah pojmu, současné možnosti dg nemocného plodu a antenatální 
léčby.  

5. Prenatální diagnostika ohrožení plodu – přehled. 
6. Základy genetického poradenství v prevenci/diagnostice vrozených vad a poruch 

metabolismu. 
7. Poporodní adaptace novorozence a její poruchy, diagnostika a vedení léčby. 
8. Klasifikace rizikových skupin novorozenců podle porodní hmotnosti/gestačního stáří 

(nedonošený, donošený, přenášený novorozenec, růstově retardovaný novorozenec, 
novorozenec s nadměrně velkou porodní hmotností), rizika pro poporodní adaptaci. 

9. Porodní traumatismus. 
10. Patologické stavy neonatálního období, projevy, diagnostika a vedení léčby: 

- VVV a vrozené poruchy metabolismu, 
- perinatální hypoxie a důsledky pro novorozence, 
- perinatální a neonatální infekce, vč. nozokomiálních nákaz,  
- poruchy dýchání novorozenců - plicní/mimoplicní,  
- kardiovaskulární problémy – příčiny, projevy, diagnostika a vedení léčba, vrozené 

srdeční vady, dysfunkce myokardu, arytmie, kardiomyopatie, problematika DAP, 
- poruchy vnitřního prostředí – etiologie, příčiny, diagnostika, vedení léčby (vodní 

a elektrolytová dysbalance – Na, K, Ca, P, hypokalcémie, hypoglykémie, 
hyperglykémie), 

- hematologické problémy (poruchy červené a bílé krevní řady, trombocytů, porucha 
hemostázy, DIC apod.), 

- novorozenecké žloutenky (metabolismus a toxicita bilirubinu, jednotlivé typy 
hyperbilirubinémií, hemolytická nemoc novorozence v syst. Rh – diagnostika, 
prevence, antenatální intervence, postnatální léčba atd.), 

- abnormální neurologické projevy (poruchy vědomí a jejich klasifikace, poruchy 
svalového napětí, křeče, krácení do CNS – traumatické, hypoxické, komplikace 
krvácení do CNS, jejich řešení, charakteristiky hypoxické encefalopatie, následky 
hypoxické léze CNS apod.), 

- poruchy GIT (poruchy střevní pasáže, GER, zvracení, krvácení do GIT, NEC). 
11. Novorozenec diabetické matky – symptomy, diagnostika, léčba. 
12. Nedonošený a nezralý novorozenec – charakteristika velmi nezralých a extrémně 

nezralých novorozenců, zásady resuscitace a stabilizace po porodu, asociovaná neonatální 
morbidita, komplexní péče o velmi nezralé a extrémně nezralé novorozence, 
prevence/korekce projevů pozdní morbidity, zásady následné péče o velmi nezralé děti po 
propuštění do domácí péče, dlouhodobé sledování). 



 3

13. Péče o tělesnou teplotu novorozence (nedonošený, hypotrofický, nemocný novorozenec). 
14. Strategie vedení ventilační podpory u novorozenců. 
15. Monitorování novorozence (srdeční frekvence, dýchání, teplota, saturace kyslíkem, krevní 

tlak). 
16. Zásady léčby kyslíkem (zejména u nedonošených dětí). 
17. Perorální výživa novorozenců mateřským mlékem, formulovanými mléky (zdravý, 

donošený novorozenec, nedonošený, resp. nemocný novorozenec). 
18. Parenterální výživy novorozenců – kompletní, resp.doplňková, dlouhodobá parenterální 

výživa, její komplikace. 
19. Specifické problémy intenzivní péče o extrémně nezralé novorozence. 
20. Stavy vyžadující urgentní chirurgické řešení. 
21. Farmakoterapie, farmakokinetika u donošených a nedonošených dětí. 
22. Etické aspekty intenzivní péče o novorozence. 
23. Novorozenecký screening. 
24. Očkování novorozenců. 
25. Pozdní neurosenzorická morbidita a zásady sledování perinatálně ohrožených dětí. 
26. Sociální, právní a psychologická problematika, zásady komunikace s rodiči. 
27. Interpretace laboratorních vyšetření v novorozenecké věku. 

Praktické dovednosti - logbook: 
1. Vyšetření a ošetření novorozence po porodu. 
2. Resuscitace novorozence, vč.intubace. 
3. Kanylace pupečníkové žíly a artérie. 
4. Kanylace periferní artérie. 
5. Zajištění vstupu do periferní cirkulace. 
6. Zavádění CŽK. 
7. Vedení ventilační podpory u novorozenců (donošený, nedonošený, velmi a extrémně 

nezralý). 
8. Punkce hrudníku. 
9. Lumbální punkce. 
10. Punkce postranních komor mozkových. 
11. Punkce kostní dřeně. 
12. Výměnná transfuze krve. 
13. Odběr kapilární krve (pro screenigová vyšetření, vyšetřeni ABR). 
14. Aplikace léčivých přípravků s.c., i.m., i.v. 
15. BCG vakcinace. 
16. Odsávání z HCD, tracheální odsávání. 
17. Zavedení žaludeční sondy. 
18. Podání infuze.  
19. Transfuze krve a jejích složek, krevních derivátů. 
20. Formulace a podávání parenterální výživy. 
21. Cévkování novorozence. 
22. Screening kongenitální katarakty. 
23. Práce s monitorovací technikou. 
24. Hodnocení zralosti novorozenců skórováním podle Ballarda. 
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25. Hodnocení hmotnosti, délky a OHL novorozenců podle percentilových grafů. 
26. Orientační hodnocení USG vyšetřování a klinická interpretace nálezů ve spolupráci 

s odborníkem v oboru zobrazovacích metod v pediatrii. 
27. Orientační hodnocení a klinická interpretace rtg snímků (srdce a plic, břicha)                   

ve spolupráci s odborníkem v oboru zobrazovacích metod v pediatrii.  

4. Všeobecné požadavky 
Absolvent specializačního vzdělávání v neonatologii: 
• dosáhne potřebné úrovně schopností komunikovat s rodiči novorozenců (zejména 

v kritických situacích – umírající, těžce nemocný, poškozený novorozenec), 
• ovládá provozní a administrativní činnosti a management týmové práce,  
• osvojí si etický přístup k nemocným a jeho rodinám, je orientován v příslušných právních 

předpisech, ovládá organizaci zdravotnické služby, zejména péče o těhotnou plod 
a novorozence, 

• ovládá základy elektronické komunikace a výpočetní techniky za účelem zpracování dat, 
vyhledáváním odborných informací apod., 

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

5. Hodnocení specializačního vzdělávání 
a)  Průběžné hodnocení školitelem se záznamy o absolvované praxi a školicích akcích 

v průkazu odbornosti a záznamy o provedených činnostech a výkonech v záznamu 
praktických činností a dovedností (logbooku) v šestiměsíčních intervalech. 

b)  Vlastní atestační zkouška 
- teoretická část  – 3 odborné otázky, 
- praktická část  – vyšetření pacienta, stanovení diagnózy, diferenciální diagnostika, 

vyšetřovací postup, navržení léčby. 

6. Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání 
získal způsobilost 
Dětský lékař se specializací v oboru neonatologie je nejvýše kvalifikovaným 

odborníkem v oblasti péče o novorozence a je oprávněn pracovat na všech úsecích péče 
o novorozence, zejména na neonatologických pracovištích III. typu (perinatologických 
centrech III. typu). Získaná specializace opravňuje držitele ucházet se o místo vedoucího 
lékaře na neonatologických pracovištích II. typu a přednosty na neonatologických odděleních 
III. typu. Současně získává odbornou kvalifikaci podílet se na pregraduálním 
a postgraduálním vzdělávání v oboru neonatologie. 


