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1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru d tská endokrinologie a diabetologie je získání 

teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných pro depistáž, diagnostiku, terapii  

a prevenci poruch r stu a vývoje dít te, poruch dospívání, poruch sexuální diferenciace, poruch 

anatomie a funkce hypofýzy,  štítné žlázy, p íštítných t lísek, nadledvin  a pohlavních žláz, poruch 

kalciofosfátového metabolismu, kosti a muskuloskeletální jednotky, poruch vodního  

a elektrolytového metabolismu, poruch regulace glykémie se zvláštním zam ením na diabetes 

mellitus, inzulinovou rezistenci a metabolický syndrom, endogenní hypoglykémie a diagnostiku  

a lé bu obezity. 

 

2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

 Podmínkou pro za azení do oboru d tská endokrinologie a diabetologie je získání 

specializované zp sobilosti v oboru praktické léka ství pro d ti a dorost nebo d tské léka ství nebo 

pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo diabetologie nebo endokrinologie. 
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Vzd lávání se uskute uje p i výkonu léka ského povolání formou celodenní pr pravy 

v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  podle ustanovení § 79 zákona  

. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Vzd lávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní pr prava v za ízeních akreditovaných 

podle zákona . 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zp sobilosti  

a specializované zp sobilosti k výkonu zdravotnického povolání léka e, zubního léka e a 

farmaceuta, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 95/2004 Sb.“) v rozsahu 

odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dob  a je odm ována. Vzd lávání v nástavbovém oboru 

m že probíhat jako rozvoln ná p íprava, to je p i nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní 

doba, p itom její rozsah nesmí být nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Je-li 

p íprava rozvoln ná, celková délka, úrove  a kvalita nesmí být nižší než v p ípad  celodenní 

pr pravy.  

Vzd lávání v nástavbovém oboru probíhá u poskytovatel  zdravotních služeb nebo jiných 

fyzických nebo právnických osob, kte í získali akreditaci podle zákona . 95/2004 Sb.  

 Celková délka p ípravy v oboru d tská endokrinologie a diabetologie je v minimální délce 

24 m síc , z toho: 

 
ást I. 

2.1 Praktická ást vzd lávacího programu – v délce minimáln  24 m síc  

 

a) povinná odborná praxe v oboru d tská endokrinologie a diabetologie  

Akreditované za ízení 
Po et 

m síc  

d tská endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb 

poskytující ambulantní a l žkovou zdravotní pé i s akreditací I. nebo II. typu 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem d tská endokrinologie a diabetologie. 

18 

 
b) povinná odborná praxe v oboru d tská endokrinologie a diabetologie  

Akreditované za ízení Po et m síc  

d tská endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb 

poskytující ambulantní a l žkovou zdravotní pé i s akreditací II. typu 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem d tská endokrinologie a diabetologie. 

2 

d tská endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb 

poskytující ambulantní a l žkovou zdravotní pé i, jehož p ímou sou ástí je 

auxologická a osteologická laborato  a laborato  molekulární genetiky 

zam ená na DNA analýzu v d tské endokrinologii a diabetologii 

2 

nukleární medicína – poskytovatel zdravotních služeb poskytující l žkovou 

zdravotní pé i specializovanou na lé bu karcinom  štítné žlázy u d tí  

a dosp lých 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem nukleární medicína. 

1 týden 
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endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující 

zdravotní pé i v endokrinologické ultrasonografii a cílené aspira ní biopsii 

štítné žlázy. 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem endokrinologie a diabetologie. 

1 týden 

endokrinologie a diabetologie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující 

ambulantní nebo l žkovou zdravotní pé i s akreditací II. typu. 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem endokrinologie a diabetologie. 

1 m síc a 2 týdny 

z toho 

endokrinologie  

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky 

stanovené vzd lávacím programem endokrinologie  

a diabetologie, a to v ásti „akreditované za ízení II. typu 

endokrinologie“. 

3 týdny 

diabetologie v etn  pé e o pozdní komplikace diabetu 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky 

stanovené vzd lávacím programem endokrinologie  

a diabetologie, a to v ásti „akreditované za ízení II. typu 

diabetologie“. 

3 týdny 

 

ást II. 

2.2 Teoretická ást vzd lávacího programu 
 

a) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy Po et hodin 

kurz D tská endokrinologie a diabetologie 40 

 

b) ú ast na vzd lávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:  

b1) všechny níže uvedené kurzy pro léka e, kte í byli za azení do nástavbového 
oboru bez absolvování níže uvedených kurz ,  

b2) kurzy Léka ská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky  
a komunikace a Radia ní ochrana pro léka e, kterým uplynulo od absolvování t chto 
kurz  více než 5 let 

b3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a lé ba závislostí  
pro léka e, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let  

Kurzy Po et hodin 

kurz Léka ská první pomoc  20 

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  12 

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a lé ba závislostí  4 

kurz Radia ní ochrana  4 
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c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 

Aktivity Délka trvání 

Další kurzy, v decké a vzd lávací akce domácí i zahrani ní garantované 

p íslušnou odbornou spole ností p i eské léka ské spole nosti J.E. Purkyn  

(dále jen „ LS JEP“) nebo léka skými fakultami (dále jen „LF“) nebo 

Institutem postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) 

nebo eskou léka skou komorou (dále jen „ LK“) nebo akreditovanými 

za ízeními aj. 

v rozsahu min 

20 hod. 

Pokud školenec absolvoval kurzy dle ásti II. b) v rámci specializa ního vzd lávání 

a neuplynula platnost t chto kurz , neabsolvuje je v rámci nástavbového oboru. 

 

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických  
dovedností, seznam požadovaných výkon  

Teoretické znalosti 

 Fyziologie r stu dít te; patofyziologie, diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie u 

dít te s r stovou poruchou. 

 Fyziologie pubertálního vývoje; patofyziologie, diagnostika, diferenciální diagnostika  

a terapie poruch pubertálního vývoje. 

 Fyziologie procesu sexuální diferenciace; patofyziologie diagnostika, diferenciální 

diagnostika a terapie poruch sexuální diferenci. 

 Fyziologie a patofyziologie funkce hypotalamo-hypofyzární osy. 

 Fyziologie a patofyziologie funkce štítné žlázy, p íštítných t lísek, nadledvin a pohlavních 
žláz; diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie poruch morfologie a funkce štítné 
žlázy, p íštítných t lísek, nadledvin a pohlavních žláz. 

 Fyziologie a patofyziologie kalciofosfátového metabolismu, metabolismu kosti a funkce 
muskuloskeletální jednotky; diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie p íslušných 
poruch. 

 Fyziologie vodní a elektrolytové rovnováhy; patofyziologie, diagnostika, diferenciální 
diagnostika a terapie poruch vodní a elektrolytové rovnováhy. 

 Fyziologie a patofyziologie regulace glykémie se zvláštním zam ením na diabetes mellitus  
a endogenní hypoglykémie; diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie jednotlivých 
forem diabetu mellitu a endogenních hypoglykémií; teoretické základy lé by akutních 
komplikací diabetu a dlouhodobé terapie a monitorování diabetu. 

 Psychosociální vývoj d tí se zvláštním zam ením na lé bu diabetes mellitus. 

 Fyziologie a patofyziologie regulace t lesné hmotnosti; diagnostika, diferenciální 
diagnostika a terapie d tské obezity. 

 Onkologická onemocn ní endokrinních orgán  u d tí, zvl. pak štítné žlázy, nadledvin  
v . incidentalom , kraniofaryngeomy, syndromy mnoho etné endokrinní neoplázie (MEN)  
a syndromy se zvýšeným rizikem nádor . 

 Genetika endokrinopatií a syndrom  spojených s endokrinopatiemi. 
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 Hormonální funkce a jejich vývoj u nedonošených d tí. 

 Screeningové programy ve vztahu k endokrinopatiím, jejich funkce, hlášení a vyhodnocení. 

 

Praktické dovednosti 

 Posouzení vývojového stavu dít te v kontextu jeho vývoje somatického, neuropsychického, 
kognitivního a sociálního. 

 Zhodnocení r stu a proporcionality dít te s využitím percentilových graf , ur ení r stové 
diagnózy a r stové prognózy. 

 Zhodnocení nutri ního stavu. 

 Zhodnocení kostního v ku podle standardní klasifikace (Greulich-Pyle, Tanner- 
Whitehouse). 

 Posouzení pubertálního vývoje podle Tannerovy klasifikace. 

 Základní antropometrické techniky. 

 Posouzení morfologie zevního genitálu u dít te s poruchou sexuální diferenciace  
dle Praderovy klasifikace. 

 Samostatné zhodnocení st edo árových mozkových struktur p i zobrazení magnetickou 
rezonancí; interpretace výsledk  ostatních zobrazovacích metod ve vztahu k d tské 
endokrinologii a diabetologii. 

 Sonografické vyšet ení štítné žlázy a krku a aspira ní biopsie štítné žlázy. 

 O ního nálezu u endokrinní orbitopatie, v etn  m ení Hertelovým exoftalmometrem  
ve spolupráci s oftalmologem. 

 Praktické plánování hormonální lé by dít te s onkologickým onemocn ním endokrinních 
orgán . 

 Dynamické testy v endokrinologii – indikace, praktické provedení, interpretace nález . 

 Praktické plánování a provád ní lé by dít te s poruchou vodní a elektrolytové rovnováhy, 
v etn  edému mozku p i hyponatrémii. 

 Praktické plánování a provád ní lé by diabetické ketoacidózy a hypoglykemického kómatu  
u dít te s diabetem. 

 Zavedení a obsluha technických pom cek pro lé bu a monitorování lé by diabetu mellitu – 
jednotlivých typ  glukometr , inzulínových pump, kontinuálních monitor  atp. 

 Použití r zných inzulinových režim  p i lé b  d tí s diabetes mellitus se z etelem na jejich 
v k. 

 Praktické provád ní edukace rodiny dít te s nov  diagnostikovaným diabetem. 

 Aplikace jídelního plánu diabetického dít te v praxi. 

 Praktické vyšet ení, zhodnocení a plán lé by p idružených onemocn ní a komplikací 
diabetes mellitus u d tí. 

 Praktické plánování a provád ní lé by dít te s endogenními hypoglykémiemi, v etn  
akutních stav  s poruchou v domí a alterací celkového stavu. 
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 Praktické plánování lé ebného plánu u dít te s obezitou. 

Minimální po ty výkon  
Výkony Po et 

Sestrojení r stové k ivky a její analýza.  200 

Posouzení pubertálního vývoje podle Tannerovy klasifikace. 200 

Hodnocení kostního v ku (metodou Tanner a Whitehouse (TW3) nebo Greulich-
Pyle (GP)). 

30 

Provedení a zhodnocení dynamického testu. 40 

Sonografie štítné žlázy a útvar  na krku. 50 

Provedení/interpretace aspira ní biopsie štítné žlázy. 5 

Praktické lé ení diabetické ketoacidózy. 10 

Edukace diabetického dít te a jeho rodi . 20 

Zavedení senzoru pro kontinuální monitorování glykemie. 30 

Hodnocení kontinuálního monitorování glykémie. 100 

Zahájení lé by inzulínovou pumpou. 10 

 

4 Všeobecné požadavky 

Absolvent vzd lávání v nástavbovém oboru:  

 má znalosti právních p edpis  Evropské unie, p edpis  vydávaných Ministerstvem 
zdravotnictví, Ministerstvem životního prost edí, pop . jinými ú ady státní správy  
ve vztahu k oblasti zdravotnictví, 

 osvojí si provozní a administrativní innosti a management týmové práce, osvojí si 
základy po íta ové techniky jako prost edku pro ukládání a vyhledávání dat, odborných 
informací a komunikace, 

 má základní znalosti posudkového léka ství, léka ské etiky, právních p edpis  platných 
ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví. 

 

5 Potvrzení hodnocení o pr b hu vzd lávání v nástavbovém  
                  oboru 

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele v akreditovaném za ízení. 
 

a) Pr b žné hodnocení školitelem 

 školitel pravideln  a pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické dovednosti 
školence a svá hodnocení zapisuje do pr kazu odbornosti v šestim sí ních intervalech.  
V záv ru vzd lávání školitel zapíše celkové hodnocení školence a doporu í p istoupení  
k záv re né zkoušce. 

b) P edpoklady p ístupu k záv re né zkoušce 
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 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou zp sobilostí 
nebo zvláštní odbornou zp sobilostí nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí, 

 p edložení potvrzení školitele o provedených výkonech, 

 potvrzení o absolvování kurz  a vzd lávacích akcí (viz tab. ást II.). 

c) Vlastní záv re ná zkouška 

 teoretická ást – 3 odborné otázky, z toho 1 diferenciáln  diagnostická otázka, 1 otázka  

 z d tské endokrinologie, 1 otázka z d tské diabetologie, 

 praktická ást – vyšet ení pacienta, stanovení diagnostického a lé ebného postupu, 
prognózy a dispenzarizace. 
 

6 Charakteristika inností, pro které absolvent vzd lávání  
v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou  
zp sobilost 

Absolvent nástavbového vzd lávání v oboru d tská endokrinologie a diabetologie získává 
zvláštní specializovanou zp sobilost, která jej oprav uje k samostatnému výkonu povolání v oboru 
pro d tskou a adolescentní populaci. 

a) V oboru d tská endokrinologie – vykonává kvalifikovanou práci samostatn  pracujícího 
endokrinologa v endokrinologické ambulanci a/nebo u poskytovatele zdravotních služeb 
poskytujícího l žkovou pé i pro d tské a adolescentní pacienty.  

b) V oboru d tská diabetologie – vykonává kvalifikovanou práci samostatn  pracujícího 
diabetologa v diabetologické ambulanci, na jednotce intenzivní pé e, jednotce intenzivní 
metabolické pé e a u poskytovatel  zdravotních služeb poskytujících l žkovou pé i, kte í 
zajiš ují pé i o d ti a dospívající s diabetem mellitem, v etn  jeho komplikací. Vedení 
týmu pro komplexní pé i o d ti s diabetem zahrnujícího i eduka ní sestru, nutri ní 
terapeutku, psychologa a další odborníky, v etn  vedení týmu Centra pro lé bu d tského 
diabetu nebo analogické organiza ní a provozní jednotky.  

Jako specialista v oboru d tská endokrinologie a diabetologie poskytuje konziliární služby 
jiným léka m a specialist m. Dohlíží na práci léka  bez specializované zp sobilosti a podílí  
se na jejich vzd lávání. Tvo í koncepce a organizuje vzd lávací akce pro odbornou ve ejnost  
i pro pacienty a jejich rodiny. 

 

7 Charakteristika akreditovaných za ízení 

Vzd lávání v nástavbovém oboru zajiš uje poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná 
právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo ud lilo akreditaci (dále jen „akreditované 
za ízení). Akreditované za ízení zajiš ující výuku školenc  musí zajistit školenci absolvování 
vzd lávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce a dále umožn ní 
studia a pobytu v jiném akreditovaném za ízení, které m že poskytovat ást p ípravy, která není 
dostupná ve vlastním akreditovaném za ízení.  

Požadavky na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb poskytovatele zdravotních 
služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 99/2012 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , o požadavcích  
na minimální personální zabezpe ení zdravotních služeb a další požadavky pro pot eby vzd lávání 
v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.  
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Požadavky na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení poskytovatele 
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 92/2012 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis ,  
o požadavcích na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení a kontaktních 
pracoviš  domácí pé e a další požadavky pro pot eby vzd lávání v nástavbovém oboru jsou 
uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2. 

Nedílnou sou ástí žádosti o ud lení nebo prodloužení akreditace je vzd lávací plán, který 
vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona . 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným 
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované za ízení nezajiš uje nápl  
vzd lávacího programu samo). 

 
7.1 Akreditované za ízení (AZ) I. typu 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má zvláštní odbornou zp sobilost nebo zvláštní specializovanou 
zp sobilost v oboru d tská endokrinologie a diabetologie a minimáln  1 
rok praxe od získání zvláštní odborné zp sobilosti nebo zvláštní 
specializované zp sobilosti a s minimálním úvazkem 0,5 u daného 
poskytovatele zdravotních služeb. 

 Pom r školitel/školenec – 1:3. 

 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci za ízení 
profesním životopisem. 

 Minimální po ty dalších zdravotnických pracovník , jejichž za azení  
a innost vyplývá z programu p ípravy v d tské endokrinologii  
a diabetologii: 
- d tská sestra se specializovanou nebo zvláštní odbornou zp sobilostí  

pro d tskou endokrinologii a diabetologii s minimálním úvazkem 0,5  
u daného poskytovatele zdravotních služeb. 

V cné  
a technické 

vybavení 

 Sou ástí AZ je a/nebo prokazateln  využívá: 
- základní komplement, tj. laborato  klinické biochemie a hematologie  

v nep etržitém provozu, 
- radiologické pracovišt  s ultrazvukem, CT a MR provád jící vyšet ení 

endokrinních orgán , 
- ultrazvuk umož ující školenc m provád t ultrazvukové vyšet ení štítné 

žlázy. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Poskytovatel zdravotních služeb poskytující l žkovou pé i intenzivní 
metabolické pé e pro diabetické d ti nebo zajišt né na smluvním 
pracovišti s jiným poskytovatelem zdravotních služeb. 

 Specializovaná ambulance d tské endokrinologie a diabetologie v etn  
možnosti provád t dynamické testy. 

Spektrum 
výkon  

 Ambulantní vyšet ení d tí s endokrinními chorobami – min. 500  
za kalendá ní rok.  

 Po et provedených dynamických endokrinologických test  – min. 30  
za kalendá ní rok.  

 Po et dlouhodob  sledovaných d tí s diabetem – min. 40 za kalendá ní 
rok. 
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7.2 Akreditované za ízení (AZ) II. typu  

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má zvláštní odbornou zp sobilost nebo zvláštní specializovanou 
zp sobilost v oboru d tská endokrinologie a diabetologie a minimáln   
1 rok praxe od získání zvláštní odborné zp sobilosti nebo zvláštní 
specializované zp sobilosti a s minimálním úvazkem 0,5 u daného 
poskytovatele zdravotních služeb. 

 Pom r školitel/školenec – 1:3. 

 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci za ízení 
profesním životopisem. 

 VAZ probíhají pravidelné klinicko-patologické seminá e. 

 Minimální po ty zdravotnických pracovník , jejichž za azení a innost 
vyplývá ze vzd lávacího programu oboru d tská endokrinologie  
a diabetologie: 
- léka i se specializovanou zp sobilostí v oboru d tské léka ství nebo 

pediatrie a v oboru endokrinologie a/nebo endokrinologie  
a diabetologie (s absolvovaným základním pediatrickým kmenem) 
nebo zvláštní odbornou zp sobilostí nebo zvláštní specializovanou 
zp sobilostí v oboru d tská endokrinologie a diabetologie, z toho 
min. 5 let od získání zvláštní odborné zp sobilosti nebo zvláštní 
specializované zp sobilosti s minimálním kumulativním úvazkem 
1,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb (v etn  úvazku 
školitele), 

- klinický psycholog se zam ením na d tský v k s minimálním 
úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb, 

- d tská sestra se specializovanou nebo zvláštní odbornou zp sobilostí  
pro d tskou endokrinologii a diabetologii s minimálním úvazkem 
1,0 u daného poskytovatele zdravotních služeb, 

- nutri ní terapeut se zam ením na d tský v k s minimálním 
úvazkem - 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb. 

V cné  
a technické 

vybavení 

 Nezbytnou sou ástí AZ II. typu je: 
- základní komplement, tj. laborato  klinické biochemie a hematologie 

v nep etržitém provozu a laborato  mikrobiologie a imunologie, 
- radiologické pracovišt  s ultrazvukem, CT a MRI provád jící 

vyšet ení endokrinních orgán , 
- odd lení nukleární medicíny provád jící vyšet ení štítné žlázy  

a p íštítných t lísek, 
- ultrazvuk umož ující školenc m provád t ultrazvukové vyšet ení 

štítné žlázy v etn  aspira ní biopsie pod dohledem školitele, 
- denzitometr vhodný k vyšet ování d tských pacient . 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Sou ásti AZ je: 
- l žková pé e intenzivní metabolické pé e pro diabetické d ti  

a d tské endokrinní pacienty, 
- specializovaná ambulantní pé e v oboru d tská endokrinologie  

a diabetologie, 
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 Je doporu eno, aby AZ p ímo spolupracovalo s pracovišti jiných obor : 
- l žková chirurgická pé e provád jící operace endokrinních orgán , 
- laboratorní pracovišt , které poskytuje zdravotní služby v oboru 

patologie, provád jící ode ítání cytodiagnostické punkcí štítné žlázy 
a mající zkušenosti v patologii endokrinních orgán , 

- pracovišt  gynekologie d tí a dospívajících a nástavbových 
pediatrických specializací: d tská gastroenterologie, d tská 
kardiologie, d tská neurologie, d tská pneumologie a dále: 
alergologie a klinická imunologie, neonatologie, oftalmologie, 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, otorinolaryngologie  
a chirurgie hlavy a krku a rehabilita ní a fyzikální medicína  
se zam ením na d tské pacienty, 

- pracovišt  poskytující laboratorní služby a ambulantní zdravotní 
pé i v oboru léka ská genetika. 

Spektrum 
požadovaných 

výkon  

 Ambulantní vyšet ení d tí s endokrinními chorobami – min. 1800  
za kalendá ní rok.  

 Po et provedených dynamických endokrinologických test  – min. 120 
za kalendá ní rok.  

 Po et dlouhodob  sledovaných d tí s diabetem – min. 100 za kalendá ní 
rok. 

 

8 Programy povinných vzd lávacích aktivit a personální  
zabezpe ení a technické a v cné vybavení pro jejich realizaci  
- charakteristika 

8.1  Program kurzu Léka ská první pomoc 

P edm t 

Náhlá zástava krevního ob hu, incidence, diagnóza, základní a rozší ená neodkladná resuscitace 
v etn  defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).  

Bezv domí nejasného p vodu, k e e, synkopa; náhlé cévní mozkové p íhody, diagnostické 
postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.  

Dušnost, hlavní p í iny: respira ní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhala ní 
trauma atd., kardiovaskulární etiologie – kardiální selhávání, astma cardiale, edém plic, embolie 
plicnice, zvláštní stavy: tonutí a utonutí, strangulace atd., diagnóza, diferenciální diagnóza., 
terapeutické postupy, principy um lé plicní ventilace. 

Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous 
Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické p ístupy. 

Traumatologie – t žké úrazy, úraz hlavy, páte e, hrudníku, dutiny b išní, kon etin, polytrauma, 
poran ní el. proudem, termická poran ní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

Šok, diagnóza, klasifikace, p í iny, terapeutické p ístupy. 

Hromadné postižení zdraví/osob, základy ešení v p ednemocni ní a asné nemocni ní 
neodkladné pé i (PNP a NNP). 

Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová p ipravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS) 
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a zdravotnických za ízení (ZZ). 

Zvláštnosti urgentních stav  u d tí. 

Extramurální porod, pé e o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy. 

Praktická výuka. 

Celkem 20 hodin, nebo e-learning 

Znalosti získané v kurzu se ov ují po ukon ení testem. 
 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Léka ská první pomoc 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní 
medicíny a praxí nejmén  5 let v oboru, nebo se specializovanou zp sobilostí v oboru 
anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejmén  5 let, pop ípad  se specializovanou 
zp sobilostí ve vyu ované problematice. 

 Garant kurzu má specializovanou zp sobilost v oboru a nejmén  10 let praxe výkonu povolání 
léka e v oboru specializace. 

Technické vybavení  

 U ebna pro teoretickou výuku. 
 U ebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dosp lý, d tský a novorozenec) umož ující 
praktický nácvik základní i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem 
sledovaných vitálních funkcí, zejména respira ních a ob hových k objektivizaci ú innosti 
provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né vyhodnocení. 

 Model musí umožnit nácvik: 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, 

laryngeálního tubusu, laryngeální masky, v etn  intuba ní a r znými technikami 
tracheální intubace, 

- um lé plicní ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, 

- nácvik intubace d tí v etn  novorozenc  a um lou plicní ventilaci, 
- zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií), 
- punkci pneumotoraxu, 
- zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly 

(subclavia, jugularis interna), vena femoralis a r zné techniky intraoseálního p ístupu, 
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie  

a elektroimpulzoterapie. 
 Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí. 

 
8.2   Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  

P edm t 

Legislativa. 

Základní právní p edpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie. 

Organizace poskytování zdravotních služeb a ízení zdravotnictví. 

Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí pé e). 
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Poskytování zdravotní pé e bez souhlasu, omezovací prost edky. 

Povinná ml enlivost zdravotnických pracovník . 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací. 

Náležitá odborná úrove  (lege artis). 

Stížnosti ve zdravotnictví. 

Právní odpov dnost léka e a poskytovatele zdravotních služeb. 

Poskytování zdravotní pé e v Evropské unii a p eshrani ní zdravotní pé e. 

Systém ve ejného zdravotního pojišt ní. 

Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojišt ní. 

Plátci zdravotního pojišt ní, práva a povinnosti pojišt nc . 

Systém úhrad zdravotní pé e. 

Systém sociálního zabezpe ení a léka ská posudková služba. 

Nemocenské pojišt ní. 

D chodové pojišt ní. 

Sociální pomoc a sociální služby. 

Léka ská etika. 

Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovník . 

Základní principy a etické zásady. 

Etické problémy sou asné medicíny. 

Komunikace ve zdravotnictví. 

Základní principy a specifika. 

Komunikace mezi zdravotnickými pracovníky, pacientem a osobami jemu blízkými. 

Krizová komunikace. 

Celkem 12 hodin, nebo e-learning 

 

Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické 
legislativy, etiky a komunikace 

Personální zabezpe ení 

 Minimáln  2 lekto i se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, 
s vysokoškolským vzd láním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké 
škole v eské republice nebo na vysoké škole v zahrani í, pokud je takové vzd lání v eské 
republice uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 let. 
Lekto i zdravotnického práva dokládají p ehled publika ní innosti za posledních 5 let a 
pedagogickou innost.  

 Sou ástí lektorského týmu musí být lekto i s ukon eným vysokoškolským vzd láním 
p íslušného zam ení a odbornou praxí nejmén  5 let v oblasti p ednášeného tématu (etika, 
komunikace a sociální zabezpe ení). 

Technické vybavení  
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 U ebna pro teoretickou výuku. 

 

8.3  Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen 
„NL“) a lé ba závislostí 

P edm t 

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v R. 

P ehled NL zneužívaných v R a jejich vlastností. 

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL. 

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických podmínkách jednotlivých 
medicínských obor , možnosti prevence. 

P ehled specifických lé ebných modalit pro osoby škodliv  užívající NL a závislé. 

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 

Záv r kurzu, shrnutí. 

Celkem 4 hodiny, nebo e-learning 

Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého užívání 
návykových látek a lé ba závislostí 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí nebo zvláštní 
specializovanou zp sobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejmén  5 let v oboru, 
pop ípad  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice. 

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku. 

 

8.4  Program kurzu Radia ní ochrana 

P edm t 

Ú inky ionizujícího zá ení na živé systémy, charakter deterministických  
a stochastických ú ink . Riziko nádorových a d di ných onemocn ní. Veli iny a jednotky 
používané pro pot eby radia ní ochrany. Koncepce radia ní ochrany, základní principy radia ní 
ochrany, legislativní rámec léka ského a neléka ského ozá ení.  

Radia ní zát ž obyvatel z r zných zdroj  ionizujícího zá ení. Specifický charakter léka ského 
ozá ení, radia ní ochrana pacient . Léka ská pomoc fyzickým osobám ozá eným p i radia ní 
mimo ádné události. Radiologická událost, p í iny a možné následky. 

Úloha léka  indikujících vyšet ení nebo lé bu s využitím zdroj  ionizujícího zá ení – význam 
indika ních kritérií (V stník MZ). Výb r optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality 
využívající neionizující zá ení. Informování pacient . 

Úloha aplikujících odborník  a optimalizace radia ní ochrany (radiologické standardy, 
diagnostické referen ní úrovn ). Ozá ení d tí, t hotných a kojících žen (specifika, opat ení, 
zd vodn ní). Velikosti dávek pacient  pro typické radiologické postupy. 

Celkem 4 hodiny, nebo e-learning 
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 Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru 
radiologie a zobrazovací metody, pracovní léka ství, nukleární medicína a radia ní onkologie. 

 Radiologi tí fyzici se specializovanou zp sobilostí. 
 Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyu ovanému 
tématu.  

Technické vybavení

 U ebna pro teoretickou výuku. 

 

8.5   Program kurzu D tská endokrinologie a diabetologie 

P edm t 

Poruchy r stu; diagnostika, diferenciální diagnostika a možnosti lé by. 

Poruchy pubertálního vývoje; diagnostika, diferenciální diagnostika a lé ba. 

Poruchy sexuální diferenciace; diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie. 

Onemocn ní štítné žlázy; diagnostika, diferenciální diagnostika a lé ba. 

Onemocn ní nadledvin; diagnostika, diferenciální diagnostika a lé ba. 

Onemocn ní p íštítných t lísek. Poruchy Ca/P a kostního metabolismu; diagnostika, diferenciální 
diagnostika a lé ba. 

Poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy; diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie. 

Endogenní hypoglykemie u d tí. Diagnostika a lé ba. 

Obezita v d tském v ku. 

Vyšet ovací metody v d tské endokrinologii. 

Vyšet ovací metody v d tské diabetologii. 

Diabetes mellitus. Diagnostika, diferenciální diagnostika a terapie jednotlivých forem diabetu. 
Teoretické základy lé by akutních komplikací, dlouhodobé terapie a monitorování diabetu. 

Celkem 40 hodin  

 

Personální zabezpe eni a technické vybavení kurzu D tská endokrinologie  
a diabetologie 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se zvláštní odbornou zp sobilost nebo zvláštní specializovanou zp sobilost v oboru 
d tská endokrinologie a diabetologie a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se 
specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice. 

Technické vybavení  

 Pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
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