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 Vzdělávání v oboru PLDD 

• Náplň oboru z roku 2005 – 5 let, 3-letý kmen, 
povinnost na akreditovaném pracovišti 12 měsíců 

• 2009 – 4 roky, 2-letý kmen, pobyt na AP 4 roky   
• 2013 - kmen bez testu, úprava podmínek pro AP 

PLDD, nový kurz posudkové lékařství 
 
• Březen 2013 pro všechny podmínka vzdělávání na 

akreditovaném pracovišti 
 



Uznávání vzdělávání 

• Dohoda obou kateder DL a PLDD o vzájemném 
uznávání náplní z roku 2010 

• Podmínka pobytu na AP I. a II.typu, bez rozlišení 
do roku 2006 

• Praxe v akreditované ordinaci PLDD, počet AP 
 
 
 



Povinné kurzy 

• Lékařská první pomoc 3 dny 
• Základy lékařské etiky, legislativy 2 dny 
• Prevence užívání návykových látek 1 den 
• Radiační ochrana 1 den 
• Základy dětského lékařství 5 dní 
• Kurzy PLDD: očkování, ATB, management PLDD, 

dorostové lékařství 
 



Praxe v ordinaci PLDD 

• Akreditované pracoviště 
• Možnost využití dotace na rezidenční místa 
• Nutnost kontrolovat splnění logbooku , znalosti a 

vědomosti z jednotlivých specializací 
• Praktické dovednosti: vyšetření novorozence, 

preventivní prohlídky, očkování, vyšetření pacienta 
s uvedením diagnózy, laboratorní diagnostika, CRP 

• Teoretické znalosti v jednotlivých oblastech 
 



Rezidenční místa 

Projekt PLDD  Vypsáno 
míst  

Obsazeno 
míst  

Dotace na rez.  

RM 2010 

 

20 (24) 24 1 350 000,- 

RM 2011 

 

30 (28) 21 1 250 000,-   

 
RM 2012 15 15  1 092 000,-  

RM 2013 15   15 ? 1 176 000,-  



Počty lékařů v oboru PLDD 

• Počet atestovaných do podzimu 2013: 77 + 30 ? 
• Zařazení celkem do 4/2013: 208 ( aktuálně plus 

nově zařazení minus atestovaní 5/2013) 
• Nově zařazení za rok 2012 : 58 
• Nově zařazení za rok 2013 (do 10/2013): 51 

 
 



Aktivity katedry PLDD 

• Atestace 
• Povinné kurzy 
• Kurzy pro další katedry, nepovinné kurzy 
• Uznávání vzdělávání v jiných oborech 
• Specializovaná způsobilost posudky 
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