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VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 
v oboru 

GERONTOPSYCHIATRIE 
 

1.  Cíl specializačního vzdělávání 
Cílem specializačního vzdělávání je získání potřebných teoretických znalostí 

a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky, diferenciální diagnostiky, léčení 
a rehabilitace v oboru gerontopsychiatrie, které umožňují samostatnou činnost, případně 
řízení týmu v ambulantní a lůžkové péči. 

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

programu v oboru psychiatrie.  
Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání formou 

celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době podle § 83a 
zákoníku práce.  

Celková délka přípravy v oboru gerontopsychiatrie je 6 roků, z toho absolvování 
vzdělávacího programu v oboru psychiatrie (5 let) a další odborné praxe v oboru 
gerontopsychiatrie v minimální délce 12 měsíců (6 měsíců na akreditovaném pracovišti), 
z toho: 

a) povinná praxe v oboru 
12 měsíců, z toho nejméně 6 měsíců v lůžkovém gerontopsychiatrickém zařízení 

a nejméně 2 měsíce v ambulantním gerontopsychiatrickém zařízení,  
b) povinná doplňková praxe 

2 měsíce na lůžkovém geriatrickém oddělení, 
c) doporučená doplňková praxe 

1 měsíc v ústavu sociální péče pro dospělé, 
1 měsíc v léčebně dlouhodobě nemocných, 

d) účast na vzdělávacích akcích 
- povinné vzdělávací akce v každém roce přípravy - 4 týdny z toho: 

- povinný specializační kurz zakončený písemným testem – 1 týden, 
- zbytek na jiných vzdělávacích akcích (Psychiatrická společnost, ČLK, IPVZ a další), 

- povinný kurz Lékařská první pomoc a seminář Základy zdravotnické legislativy, pokud 
nebyly absolvovány v rámci předchozího vzdělávacího programu, 

- doporučena pravidelná účast na vědeckých schůzích Psychiatrické společnosti ČLS a na 
jiných akcích (konferencích, sympoziích, sjezdech, kongresech, seminářích apod.). 

3. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností, 
seznam požadovaných výkonů 

Znalosti z vlastních oborů 
Dovede hodnotit somatické, psychologické, sociální a ekonomické faktory v etiologii 

a patogenezi psychických změn, reakcí a duševních poruch u jedinců staršího věku. Zná 
diagnostiku, diferenciální diagnostiku, léčení, rehabilitaci, prevenci a posudkové hodnocení 



 2

těchto poruch s přihlédnutím k zvláštnostem daným věkem. Zná atypické a kombinované 
duševní poruchy ve stáří, vývoj psychických poruch vznikajících v dospělém věku 
a pokračujících do vyššího věku. Zná problematiku závislostí na psychoaktivních látkách 
a sexuálních poruch ve stáří. Zná indikace a hodnocení psychologických a dalších 
laboratorních vyšetřovacích metod. Zná základy orientačního interního a neurologického 
vyšetření. Zná základní právní předpisy a sociálně právní předpisy. Zná základy 
farmakoekonomiky a formální náležitosti lékařského předpisu. 

Znalosti z hraničních a příbuzných oborů 
Orientuje se v gerontologii a geriatrii, fyziologii, patofyziologii, genetice, klinické 

psychologii, v psychologii stárnutí, sociologii a sociální psychiatrii ve vztahu ke geronto-
psychiatrii. Orientuje se v diagnostice a léčení základních interních, neurologických 
a sexuálních poruch jedinců vyššího věku. 

Praktické dovednosti 
Dokáže samostatně postupovat v diagnostice a diferenciální diagnostice psychických 

poruch ve stáří, vypracovat terapeutický a rehabilitační plán, posudkové zhodnocení a návrh 
na preventivní opatření. Umí organizačně a administrativně řídit a plánovat provoz všech typů 
gerontopsychiatrických zařízení. Ovládá odbornou výchovu lékařů, dalších zdravotnických 
pracovníků a realizaci opatření k podpoře zdraví (health promotion). Zvládá spolupráci 
s rodinou pacienta, jeho pracovištěm, orgány sociální péče a s veřejnými institucemi. Dokáže 
poskytovat konziliární služby jiným oborům, spolupracovat s praktickými lékaři a s různými 
zdravotnickými institucemi. Ovládá problematiku ochranného léčení a umí v praxi aplikovat 
základní právní a sociální předpisy. 

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

4. Hodnocení specializačního vzdělávání 
a) Průběžné hodnocení školitelem a záznamy v průkazu odbornosti v šestiměsíčních 

intervalech, 
b) Předpoklady přístupu k atestační zkoušce 

- absolvování povinné praxe se zhodnocením školiteli v průkazech odbornosti, 
- absolvování vzdělávacích a vědeckých akcí v požadovaném rozsahu, 
- úspěšné absolvování závěrečného testu v povinném kurzu v IPVZ, 
- předložení komplexního Seznamu výkonů potvrzeného školiteli, 
- předložení písemné práce na předem zadané téma, 

c) Vlastní atestační zkouška 
- část praktická  - vyšetření pacienta s vypracováním diagnostického a diferenciálně 

diagnostického rozboru, plánu dalších vyšetření, terapeutického 
a rehabilitačního plánu, prognostické úvahy a posudkového 
zhodnocení, 

- část teoretická  - 3 odborné otázky a obhajoba písemné práce. 
 

5.  Charakteristika činností, pro které absolvent specializačního vzdělávání 
získal způsobilost 
Absolvent specializačního vzdělávání v oboru gerontopsychiatrie je oprávněn v plné šíři 

uskutečňovat odborné výkony v ambulantních i ústavních zařízeních. Je kvalifikován 



 3

k výkonu konsiliárních služeb. Je schopen řídit pracovní tým a odborně vést lékaře a rovněž 
ostatní zdravotnické pracovníky. 

 


