SPECIALIZAČNÍ PŘÍPRAVA
V OBORU VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ
Katedra všeobecného praktického lékařství (VPL) Institutu
postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) předkládá požadavky,
které je třeba splnit před specializační atestací v oboru VPL

Cílem specializačního vzdělávání je připravit budoucího VPL, aby samostatně
dokázal řešit problémy a situace, před které bude při práci s pacienty
postaven.
Prvním krokem k zahájení předatestační přípravy je zařazení do oboru VPL:
To se provede tak, že na webových stránkách IPVZ na horní modré liště si uchazeč najede na
„Lékaři,…“, ze třetího sloupce si vybere „Žádosti a formuláře“ a zvolí žádost č. 4 – zde je
proklik na web MZ a sice na EZP (evidenci zdravotnických pracovníků). Tuto žádost lékař
vyplní, uloží a vytiskne. V listinné podobě pak žádost odešle na studijní odd. IPVZ, Ruská 85,
100 05, Praha 10.

Uchazeč si může zvolit kmen VPL nebo interní kmen v oboru VPL.
CAVE: Prostudujte si příslušný vzdělávací program a také si uvědomte, že Váš školitel
v oboru VPL musí mít platnou akreditaci na Vámi zvolený základní kmen! Stejně tak je váš
školitel zodpovědný mimo jiné za to, že i všechny vaše stáže v jiných oborech proběhnou na
pracovištích s akreditací v souladu s aktuálně platnou legislativou.
Všichni lékaři zařazení do oboru VPL od 1.7.2017 se připravují podle nového vzdělávacího
programu, tzv. VP 2018.
https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/vseobecne-praktickelekarstvi/vzdelavaci-programy
Dop. si současně na Studijním odd. IPVZ vyžádat Specializační index (průkaz odbornosti),
pokud ho již nevlastníte a Logbook 2018. Tyto dokumenty jsou zpoplatněny – aktuální ceník
naleznete na webu IPVZ:
https://www.ipvz.cz/lekari-zubni-lekari-farmaceuti/ziskavani-specializace/cenik-poplatkuvydavanych-dokumentu-ipvz

V případě, že jste před zařazením do oboru VPL absolvovali část odborné praxe
v jiném lékařském oboru nebo bez zařazení do oboru, doporučujeme Vám
požádat o započítání již absolvované praxe v jiném oboru do oboru VPL:
To provedete tak, že na webových stránkách IPVZ na horní modré liště si opět najedete na
„Lékaři,…“, ze třetího sloupce si vyberete opět „Žádosti a formuláře“, ale tentokrát zvolíte
příslušnou žádost č. 16 – tuto vyplníte, vytisknete a s požadovanými přílohami a dokladem o
zaplacení poplatku odešlete na odd. výuky IPVZ, Ruská 85, 100 05, Praha 10. Poté obdržíte
rozhodnutí ve strukturované formě o tom, které praxe a v jakém rozsahu vám byly uznány a
které stáže si do atestace VPL musíte doplnit.
Nezapomeňte, že absolvování praxe ze zákona předpokládá celodenní výcvik, tedy úvazek
1,0 (tj. 40 hod. týdně). A tato specializační průprava musí být odměňována mzdou se
zákonnými odvody ze mzdy. Nižší úvazek je akceptován v min. rozsahu 0,5 s tím, že délka
povinné praxe se zdvojnásobí (pak hovoříme o rozvolněné přípravě).
A nezapomeňte také na všechny povinné kurzy a jejich platnost – viz níže.
CAVE: Praxi v zahraničí (vč. SR) uznává pouze MZ ČR! Žádost o uznání této praxe je třeba
podat přímo MZČR.
Podobně praxi absolvovanou na neakreditovaném pracovišti může uznat na základě žádosti
pouze MZ ČR max. ze 75%.

Dalším krokem je pak uzavření řádného pracovně právního vztahu
s akreditovaným školitelem v oboru VPL, pod jehož odborným dozorem , resp.
dohledem specializační příprava probíhá.
Pokud nemá uchazeč žádnou specializovanou způsobilost (tzn. že dosud nesložil žádnou
specializační atestaci), pak se může ve výběrovém řízení ucházet o rezidenční místo (RM).

Specializační vzdělávání v oboru VPL probíhá v současné době v souladu se
Zákonem č. 95/2004 Sb. v platném znění (Z č.67/2017) a v souladu
s prováděcími vyhláškami (částka 3/2018, č. 282/2019 a č.397/2020) ve dvou
na sebe navazujících fázích: v základním kmeni (trvajícím 30 měsíců) a vlastním
specializovaném výcviku (VSV).

Celková délka specializační přípravy v rámci základního kmene VPL činí minimálně 36
kalendářních měsíců a v rámci základního kmene interního pak minimálně 42 měsíců.
Stáže na lůžkových odd. (odd. vnitřního lékařství zajišťující příjem pac. v celém spektru
interních onemocnění; chirurgickém odd.; odd. ARO; gynekologicko-por. odd. a lůžkovém
pediatrickém odd.) musí probíhat v akreditovaných ZZ dle Vyhl. č. 397/2020.
V rámci praxe ve vnitřním lékařství (interně) jsou předepsány též praxe v dalších
subspecializacích, které přesně specifikuje Vyhláška č. 397/2020 o vzdělávání v základních
kmenech.
CAVE: V rámci kmenové praxe ve vnitřním lékařství je také povinná stáž na neurologickém
odd. v délce jednoho měsíce! A v rámci předepsaného bloku ARO jsou povinné 2 týdny
služeb na ZZS (resp. sedm 12ti hod. služeb).
Praxe na psychiatrii, ORL, oftalmologii, dermatologii, PLDD, ortop., urol., rehabilitaci, hyg. a
epid. a ZZS plně garantuje a k jejich absolvování školence vysílá akreditovaný školitel v oboru
VPL.

Povinné kurzy pro obor VPL v rámci VP 2018:
Do ukončení kmene: Lékařská první pomoc
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba
závislostí
Radiační ochrana
Do atestační zkoušky: Paliativní péče
Hygiena a epidemiologie
Během celé přípravy 1x ročně: Novinky ve VPL (tedy 3x za 36 měsíců)
CAVE: Platnost kurzů je 5 let, pouze kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a
léčba závislostí a kurz Radiační ochrany platí 10 let!

CAVE: Vzdělávání v základním kmeni je v rámci VP 2018 ukončeno zkouškou!
Zkouška po ukončení kmene je pouze ústní. Ke zkoušce po ukončení kmene se uchazeč hlásí
přihláškou v zákonné lhůtě minimálně 60 dní před termínem uvedeným na webových

stránkách katedry všeobecného lékařství (KVL) IPVZ, pokud má splněny všechny stáže a
všechny povinné kurzy předepsané do příslušného kmene.
Termíny zkoušek, formulář přihlášky, zkušební otázky/okruhy a další informace jsou uvedeny
na webu IPVZ pod pedagogickým pracovištěm „všeobecné praktické lékařství (VPL):
https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/vseobecne-praktickelekarstvi/zaverecna-zkouska-po-ukonceni-vzdelavani-v-zakladnim-kmeni

Celé specializační vzdělávání je zakončeno specializační atestační zkouškou,
která se skládá ze dvou částí: praktické a teoretické.
K atestační zkoušce jako celku zasílá uchazeč přihlášku v zákonné lhůtě min. 60 dní před
termínem uvedeným pro každý semestr na webu IPVZ „pod pedagogickým pracovištěm
VPL“pod záložkou „termíny atestačních zkoušek“.
Předpokladem k přihlášení se k atestační zkoušce je splnění všech stáží i povinných kurzů
předepsaných příslušným VP a úspěšné složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním
kmeni.

Praktická část atestační zkoušky za „normálních“ okolností předchází
teoretické části atestační zkoušky a koná se v akreditované ordinaci VPL
zpravidla v kraji, kde se uchazeč školí. Pozvánku na praktickou zkoušku obdrží
uchazeč na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce spolu s dalšími
informacemi včetně informací o platbě.
Komise je složena z akreditovaných školitelů v oboru VPL jmenovaných KVL IPVZ. Kandidát
vyšetří několik pacientů a před komisí provede dif.dg. rozvahu, zhodnotí dosavadní pomocná
vyš. a navrhne další postup vč. řešení posudkové a sociální problematiky. O praktické
zkoušce je veden protokol, který je nedílnou součástí atestačního protokolu.
V současné době se do odvolání z důvodu protipandemických opatření praktické zkoušky
konají ve stejný den jako teoretické atestační zkoušky před 3člennou atestační komisí na KVL
IPVZ v Praze, Ruská 85, Praha 10. A probíhají jen ústní formou, která spočívá v rozboru
komisí přednesené kazuistiky včetně diff.dg. rozvahy, racionální indikace pomocných
vyšetření, návrhu terapie a řešení posudkové a sociální problematiky, dále pak ve
zhodnocení laboratorního nálezu a popisu EKG křivky, případně odpovídajícího nálezu
zobrazovacích metod.

Teoretická část atestační zkoušky probíhá vždy v Praze na KVL IPVZ, Ruská 85
před 3člennou komisí složenou z komisařů jmenovaných MZČR. K teoretické
části atestační zkoušky je uchazeč pozván písemně na adresu uvedenou
v atestační přihlášce cca měsíc před konkrétním stanoveným termínem
zkoušky.

Tato část zkoušky se skládá z kombinace tří otázek z různých oborů specializační přípravy.
Seznam otázek/okruhů je uveden na webových stránkách IPVZ „pod pedagogickým
pracovištěm VPL“, podobně jako doporučená literatura.
Závěrečné komisionální hodnocení prospěchu kandidáta je ve třech stupních: prospěl
s pochvalou, prospěl nebo neprospěl.

