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Cíl vzdČlávání v nástavbovém oboru

Cílem vzdČlávání v nástavbovém oboru gynekologie dČtí a dospívajících je získání zvláštní
specializované zpĤsobilosti osvojením potĜebných teoretických znalostí a praktických dovedností
v problematice gynekologických poruch a onemocnČní u dČtí a dospívajících. VzdČlávací program
nadstavbového oboru gynekologie dČtí a dospívajících navazuje na vzdČlávací program
specializaþního oboru gynekologie a porodnictví, který je kompatibilní s European postgraduate
training programme EBCOG - PACT.

2

Minimální požadavky na vzdČlávání v nástavbovém oboru

Podmínkou pro zaĜazení do nástavbového oboru gynekologie dČtí a dospívajících je získání
specializované zpĤsobilosti v oboru gynekologie a porodnictví nebo dČtské lékaĜství nebo pediatrie.
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VzdČlávání se uskuteþĖuje pĜi výkonu lékaĜského povolání formou celodenní prĤpravy
v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ podle ustanovení § 79 zákona
þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá jako celodenní prĤprava v zaĜízeních akreditovaných
podle zákona þ. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpĤsobilosti a specializované
zpĤsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaĜe, zubního lékaĜe a farmaceuta, ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „zákon þ. 95/2004 Sb.“) v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní
pracovní dobČ a je odmČĖována. VzdČlávání v nástavbovém oboru mĤže probíhat jako rozvolnČná
pĜíprava, to je pĜi nižším rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba, pĜitom její rozsah nesmí být
nižší, než je polovina stanovené týdenní pracovní doby. Je-li pĜíprava rozvolnČná, celková délka,
úroveĖ a kvalita nesmí být nižší než v pĜípadČ celodenní prĤpravy.
VzdČlávání v nástavbovém oboru probíhá u poskytovatelĤ zdravotních služeb nebo jiných
fyzických nebo právnických osob, kteĜí získali akreditaci podle zákona þ. 95/2004 Sb.
Celková délka pĜípravy v oboru gynekologie dČtí a dospívajících je v minimální délce 12
mČsícĤ, z toho:
ýást I.
2.1 Praktická þást vzdČlávacího programu – v délce minimálnČ 12 mČsícĤ
a) povinná odborná praxe v oboru gynekologie dČtí a dospívajících

Akreditované zaĜízení
gynekologie dČtí a dospívajících – poskytovatel zdravotních služeb s
akreditací I. nebo II. typu.
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem gynekologie dČtí a dospívajících.
gynekologie dČtí a dospívajících – poskytovatel zdravotních služeb s
akreditací II. typu
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem gynekologie dČtí a dospívajících.

Poþet mČsícĤ

11

2x2 týdny

b) doporuþená odborná doplĖková praxe v oboru gynekologie dČtí a dospívajících
Akreditované zaĜízení

Poþet mČsícĤ

pediatrie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem pediatrie.
dČtská endokrinologie a diabetologie

z toho

1

Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky
stanovené vzdČlávacím programem dČtská endokrinologie
a diabetologie.
dČtská nefrologie

2 týdny

Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky
stanovené vzdČlávacím programem dČtská nefrologie.

2 týdny
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dČtská chirurgie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky stanovené
vzdČlávacím programem dČtská chirurgie.
bĜišní chirurgie
z toho

1
2 týdny

dČtská urologie
Poskytovatel zdravotních služeb musí splĖovat podmínky
stanovené vzdČlávacím programem dČtská urologie.

2 týdny

ýást II.
2.2 Teoretická þást vzdČlávacího programu
a) úþast na vzdČlávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:
a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaĜe, kteĜí byli zaĜazení do nástavbového
oboru bez absolvování níže uvedených kurzĤ,
a2) kurzy LékaĜská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace a Radiaþní ochrana pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tČchto
kurzĤ více než 5 let
a3) a kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí
pro lékaĜe, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let
Kurzy

Poþet hodin

kurz LékaĜská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léþba závislostí

4

kurz Radiaþní ochrana

4

b) úþast na vzdČlávacích aktivitách – doporuþená
Aktivity

další kurzy, vČdecké a vzdČlávací akce garantované ýeskou spoleþností
gynekologie dČtí a dospívajících ýeské lékaĜské spoleþnosti J. E. PurkynČ (dále
jen „ýSGDD ýLS JEP“) Sekcí gynekologie dČtí a dospívajících ýGPS nebo
Institutem postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo
ýeskou lékaĜskou komorou (dále jen „ýLK“) nebo lékaĜskou fakultou (dále
jen „LF“), popĜ. další akce (konference, sympozia, sjezdy, kongresy,
semináĜe, apod.) atd.

Délka trvání

v rozsahu min.
20 hod.

Pokud školenec absolvoval kurzy dle þásti II. a) v rámci specializaþního vzdČlávání
a neuplynula platnost tČchto kurzĤ, neabsolvuje je v rámci nástavbového oboru.
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Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonĤ

Teoretické znalosti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pohlavní diferenciace, determinace pohlaví þlovČka, vývoj ženského pohlavního
ústrojí, poruchy diferenciace pohlaví a vývojové vady rodidel.
Gynekologické rozdČlení dČtského vČku.
Pohlavní dospívání, Ĝízení pohlavního dospívání ženy, mechanismus zahájení puberty,
poruchy ve smyslu retardace i pĜedþasné pohlavní dospívání.
ZánČty rodidel zevních a vnitĜních rodidel v dČtském vČku a dospívání.
Nádory rodidel v dČtství a dospívání.
PoranČní rodidel, pravidla jejich ošetĜení.
Problematika operací rodidel u dČtí a dospívajících – indikace, zásady
onkogynekologického operování, odlišnosti operativy u dČtí od operativy u dospČlých
žen.
Balneoterapie dČtí a dorostu a zpĤsob navrhování indikace XXXI.
TČhotenství a porody mladistvých.
Antikoncepce v adolescenci, neantikoncepþní indikace, rizika a kontraindikace.
Forenzní vyšetĜování v GDD.
Zdravotní výchova a osvČta, pĜedevším se zamČĜením na pohlavní výchovu
a výchovu k plánování rodiþovství.

Praktické dovednosti
x
x
x
x
x
x
x
x

Gynekologické vyšetĜování a ošetĜování dČtí.
Rektoabdominální palpace.
Vaginoskopie.
Kolposkopie zevních rodidel.
Znalost standardních laboratorních vyšetĜení, vþetnČ vyšetĜení hormonĤ (indikace,
hodnocení výsledkĤ).
OdbČr, barvení a hodnocení funkþní poševní cytologie, interpretace nálezĤ.
OdbČr materiálu pro mikrobiologické, parazitologické, sérologické vyšetĜení
a interpretace výsledkĤ.
Ultrasonografická diagnostika, (transabdominální ultrazvukové vyšetĜení).
Minimální poþty výkonĤ

Výkony

Poþet

VyšetĜení gynekologicky nemocných dČtí do 10 let vþetnČ edukace rodiþĤ.
VyšetĜení gynekologicky nemocných dČtí nad 10 let a dospívajících.
Vaginoskopie.
Ultrazvukové vyšetĜení rodidel u dČtí a dospívajících.
Hormonální cytologie.

150
200
100
100
50

Znalosti a dovednosti z ostatních oborĤ
Pediatrie – zejména problematika infekcí moþových
a diabetologie, metabolické poruchy, poruchy výživy.

cest,

endokrinologie
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Dorostové lékaĜství – stejnČ jako v pediatrii, dále pracovní zaĜazování mladistvých.
DČtská chirurgie – zejména bĜišní chirurgie, diagnostika náhlých pĜíhod bĜišních
a apendicitidy.
DČtská urologie – sdružené vývojové vady a poruchy rodidel a odvodných cest moþových
a indikace jejich operaþní léþby.
LékaĜská genetika – geneticky podmínČné vrozené vady a poruchy funkce rodidel.
Dermatovenerologie – kožní onemocnČní vulvy.
Anesteziologie a intenzivní medicína – medikamentózní zklidnČní dítČte ke gynekologickým
diagnostickým výkonĤm, pooperaþní analgézie.
Rehabilitaþní a fyzikální medicína – vliv nČkterých druhĤ tČlesné výchovy a sportĤ na vývoj
a funkci rodidel.
Psychiatrie a psychologie – mentální anorexie, poruchy chování, psychologická problematika
socializace dČtí s poruchami sexuální diferenciace, onanismus.
LékaĜská mikrobiologie – ve vztahu k zánČtĤm rodidel a autoimunním poškozením endokrinního
aparátu.

4

Všeobecné požadavky

Absolvent vzdČlávání v nástavbovém oboru:



x

má znalosti právních pĜedpisĤ Evropské unie, pĜedpisĤ vydávaných Ministerstvem
zdravotnictví, Ministerstvem životního prostĜedí, popĜ. jinými úĜady státní správy
ve vztahu k oblasti zdravotnictví,

x

osvojí si provozní a administrativní þinnosti a management týmové práce, osvojí
si základy poþítaþové techniky jako prostĜedku pro ukládání a vyhledávání dat,
odborných informací a komunikace,

x

má základní znalosti posudkového lékaĜství, lékaĜské etiky, právních pĜedpisĤ platných
ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky zdravotnictví.

5

Potvrzení hodnocení o prĤbČhu vzdČlávání v nástavbovém
oboru

VzdČlávání probíhá pod vedením pĜidČleného školitele v akreditovaném zaĜízení.
a) PrĤbČžné hodnocení školitelem
x

školitel pravidelnČ a prĤbČžnČ provČĜuje teoretické znalosti a praktické dovednosti
školence a svá hodnocení zapisuje do prĤkazu odbornosti v šestimČsíþních
intervalech. V závČru vzdČlávání školitel zapíše celkové hodnocení školence
a doporuþí pĜistoupení k závČreþné zkoušce.

b) PĜedpoklady pĜístupu k závČreþné zkoušce
x

absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou
zpĤsobilostí,
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x

pĜedložení potvrzení školitele o provedených výkonech, doporuþení školitele,

x

vypracování písemné práce (rozsah cca 10 stránek),

x

potvrzení o absolvování kurzĤ a vzdČlávacích akcí (viz tab. ýást II.).

c) Vlastní závČreþná zkouška
x teoretická þást – 3 odborné otázky z Gynekologie dČtí a dospívajících, obhajoba
písemné práce,
x

6


praktická þást – vyšetĜení pacientky, ultrazvukové vyšetĜení, odeþet a interpretace
funkþní cytologie.

Charakteristika þinností, pro které absolvent vzdČlávání
v nástavbovém oboru získal zvláštní specializovanou
zpĤsobilost

Absolvováním nástavbového oboru zdravotniþtí pracovníci získávají zvláštní
specializovanou zpĤsobilost pro vymezené þinnosti, které prohlubují získanou specializovanou
zpĤsobilost.
LékaĜ se zvláštní specializovanou zpĤsobilostí v oboru gynekologie dČtí a dospívajících
je oprávnČn k:
- provozování samostatné ambulantní gynekologické péþe o dČti a dospívající v celém rozsahu
oboru,
- provádČní jednoduchých operaþních výkonĤ na zevních rodidlech (ošetĜení úrazĤ, operace
synechií, operace jednoduchých stupĖĤ gynatrézií),
- provádČní preventivních gynekologických prohlídek dČtí a dorostu,
- provádČní konziliární þinnosti pro jiné obory,
- podílí se na výchovČ specialistĤ v oboru gynekologie dČtí a dospívajících,
- podílí se na výchovČ k plánovanému rodiþovství a sexuální výchovČ dČtí a dorostu,
vþetnČ antikoncepce pro mladistvé,
- podílí se na indikaci a navrhování lázeĖské léþby dČtí a dorostu.
Jako specialista v oboru gynekologie dČtí a dospívajících poskytuje konziliární služby jiným
lékaĜĤm a specialistĤm.
Zvláštní specializovaná zpĤsobilost v oboru gynekologie dČtí a dospívajících neopravĖuje k:
- léþení zhoubných nádorĤ rodidel u dČtí a dospívajících,
- operaþní korekce závažných, komplikovaných a vzácnČ se vyskytujících vrozených
vývojových vad rodidel.

7

Charakteristika akreditovaných zaĜízení

VzdČlávání v nástavbovém oboru zajišĢuje poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná
právnická nebo fyzická osoba, které ministerstvo udČlilo akreditaci (dále jen „akreditované
zaĜízení). Akreditované zaĜízení zajišĢující výuku školencĤ musí zajistit školenci absolvování
vzdČlávacího programu. K tomu slouží Ĝádné a plné zapojení školence do práce a dále umožnČní
studia a pobytu v jiném akreditovaném zaĜízení, které mĤže poskytovat þást pĜípravy, která není
dostupná ve vlastním akreditovaném zaĜízení.
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Požadavky na minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb poskytovatele zdravotních
služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 99/2012 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, o požadavcích
na minimální personální zabezpeþení zdravotních služeb a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání
v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.
Požadavky na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení poskytovatele
zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce þ. 92/2012 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
o požadavcích na minimální technické a vČcné vybavení zdravotnických zaĜízení a kontaktních
pracovišĢ domácí péþe a další požadavky pro potĜeby vzdČlávání v nástavbovém oboru jsou
uvedeny v kapitolách 7.1 a 7.2.
Nedílnou souþástí žádosti o udČlení nebo prodloužení akreditace je vzdČlávací plán, který
vychází z § 14 odst. 2 písm. c) zákona þ. 95/2004 Sb. a dále smlouvy o spolupráci s jiným
akreditovaným poskytovatelem zdravotních služeb (pokud akreditované zaĜízení nezajišĢuje náplĖ
vzdČlávacího programu samo).
7.1 Akreditované zaĜízení I. typu – ambulantní zaĜízení
x

Personální
zabezpeþení
x
x
VČcné
a technické
vybavení

x

x
Požadované
výkony

x

Školitel má specializovanou zpĤsobilost nebo zvláštní odbornou
zpĤsobilost nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru
Gynekologie dČtí a dospívajících a minimálnČ 3 roky praxe v oboru
od získání specializované zpĤsobilosti nebo min. 1 rok praxe od získání
zvláštní odborné zpĤsobilosti nebo zvláštní specializované zpĤsobilosti
a s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
PomČr školitel/školenec – 1:2.
Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci zaĜízení
profesním životopisem.
Vybavení vaginoskopem, vybavení mikroskopem.

Poþet vyšetĜených a léþených pacientĤ do 10 let – min. 100
za kalendáĜní rok.
Poþet vyšetĜeních a léþených pacientĤ nad 10 let – min. 300
za kalendáĜní rok.

7.2 Akreditované zaĜízení II. typu – ambulantní a lĤžkové zaĜízení
x

Personální
zabezpeþení
x
x
VČcné
a technické
vybavení

x

Školitel má specializovanou zpĤsobilost nebo zvláštní odbornou
zpĤsobilost nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilost v oboru
Gynekologie dČtí a dospívajících a minimálnČ 3 roky praxe v oboru od
získání specializované zpĤsobilosti nebo min. 1 rok praxe od získání
zvláštní odborné zpĤsobilosti nebo zvláštní specializované zpĤsobilosti
a s minimálním úvazkem 0,5 u daného poskytovatele zdravotních služeb.
PomČr školitel/školenec – 1:2.
Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci zaĜízení
profesním životopisem.
Vybavení vaginoskopem, vybavení mikroskopem.
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x

Souþásti zaĜízení:
- speciální ambulance gynekologie dČtí a dospívajících,
- lĤžka vyhrazená pro pacientky gynekologie dČtí a
dospívajících.

x

Poþet vyšetĜených a léþených pacientĤ do 10 let – min. 200
za kalendáĜní rok.
Poþet vyšetĜeních a léþených pacientĤ nad 10 let – min. 400
za kalendáĜní rok.

Organizaþní
a provozní
požadavky
Požadované
výkony

8





x

Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální
zabezpeþení a technické a vČcné vybavení pro jejich
realizaci - charakteristika

8.1 Program kurzu LékaĜská první pomoc
PĜedmČt
Náhlá zástava krevního obČhu, incidence, diagnóza, základní a rozšíĜená neodkladná resuscitace
vþetnČ defibrilace (Basic Life Support a Advanced Cardiac Life Support).
BezvČdomí nejasného pĤvodu, kĜeþe, synkopa; náhlé cévní mozkové pĜíhody, diagnostické
postupy, terapeutické okno, trombolýza systémová, intraarteriální.
Dušnost, hlavní pĜíþiny: respiraþní etiologie – astma bronchiale, status astmaticus, inhalaþní
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 umČlé plicní ventilace.
Bolesti na hrudi, akutní koronární syndrom, principy a indikace trombolýzy, PTCA (Percutaneous
Transluminal Coronary Angioplasty), závažné dysrytmie a terapeutické pĜístupy.
Traumatologie – tČžké úrazy, úraz hlavy, páteĜe, hrudníku, dutiny bĜišní, konþetin, polytrauma,
poranČní el. proudem, termická poranČní, hlavní zásady ATLS (Advanced Trauma Life Support).
Šok, diagnóza, klasifikace, pĜíþiny, terapeutické pĜístupy.
Hromadné postižení zdraví/osob, základy Ĝešení v pĜednemocniþní a þasné nemocniþní
neodkladné péþi (PNP a NNP).
Integrovaný záchranný systém (IZS) a krizová pĜipravenost zdravotnické záchranné služby (ZZS)
a zdravotnických zaĜízení (ZZ).
Zvláštnosti urgentních stavĤ u dČtí.
Extramurální porod, péþe o novorozence a matku, gynekologické akutní stavy.
Praktická výuka.
Celkem 20 hodin, nebo e-learning
Znalosti získané v kurzu se ovČĜují po ukonþení testem.
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu LékaĜská první pomoc
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru urgentní

medicíny a praxí nejménČ 5 let v oboru, nebo se specializovanou zpĤsobilostí v oboru
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anesteziologie intenzivní medicína a praxí v oboru nejménČ 5 let, popĜípadČ se specializovanou
zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
x Garant kurzu má specializovanou zpĤsobilost v oboru a nejménČ 10 let praxe výkonu povolání
lékaĜe v oboru specializace.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
x Uþebna pro praktickou výuku s vybavením: model (dospČlý, dČtský a novorozenec) umožĖující

praktický nácvik základní i rozšíĜené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem
sledovaných vitálních funkcí, zejména respiraþních a obČhových k objektivizaci úþinnosti
provádČné resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a závČreþné vyhodnocení.
x Model musí umožnit nácvik:
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest pomocí vzduchovodĤ, Combi-tubusu, laryngeálního
tubusu, laryngeální masky, vþetnČ intubaþní a rĤznými technikami tracheální intubace,
- umČlé plicní ventilace z plic do plic ústy, pĜes masku, ruþním dýchacím pĜístrojem/
transportním ventilátorem,
- nácvik intubace dČtí vþetnČ novorozencĤ a umČlou plicní ventilaci,
- zajištČní prĤchodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií (krikotomií),
- punkci pneumotoraxu,
- zajištČní vstupu do krevního ĜeþištČ – punkci a kanylaci periferní žíly, centrální žíly
(subclavia, jugularis interna), vena femoralis a rĤzné techniky intraoseálního pĜístupu,
- diagnostiky simulovaných poruch rytmu na kardioskopu a volbu farmakoterapie
a elektroimpulzoterapie.
x Poþítaþová uþebna pro závČreþné testování znalostí.
8.2 Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
PĜedmČt
Legislativa.
Základní právní pĜedpisy ve zdravotnictví a jejich hierarchie.
Organizace poskytování zdravotních služeb a Ĝízení zdravotnictví.
Rozhodování pacienta (informovaný souhlas, odmítnutí péþe).
Poskytování zdravotní péþe bez souhlasu, omezovací prostĜedky.
Povinná mlþenlivost zdravotnických pracovníkĤ.
Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací.
Náležitá odborná úroveĖ (lege artis).
Stížnosti ve zdravotnictví.
Právní odpovČdnost lékaĜe a poskytovatele zdravotních služeb.
Poskytování zdravotní péþe v Evropské unii a pĜeshraniþní zdravotní péþe.
Systém veĜejného zdravotního pojištČní.
Zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištČní.
Plátci zdravotního pojištČní, práva a povinnosti pojištČncĤ.
Systém úhrad zdravotní péþe.
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Systém sociálního zabezpeþení a lékaĜská posudková služba.
Nemocenské pojištČní.
DĤchodové pojištČní.
Sociální pomoc a sociální služby.
LékaĜská etika.
Etické kodexy, etické chování zdravotnických pracovníkĤ.
Základní principy a etické zásady.
Etické problémy souþasné 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 zabezpeþení a technické vybavení kurzu Základy zdravotnické
legislativy, etiky a komunikace
Personální zabezpeþení
x MinimálnČ

2 lektoĜi se znalostí zdravotnického práva a veĜejného zdravotnictví,
s vysokoškolským vzdČláním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole
v ýeské republice nebo na vysoké škole v zahraniþí, pokud je takové vzdČlání v ýeské republice
uznáváno, a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespoĖ 5 let. LektoĜi
zdravotnického práva dokládají pĜehled publikaþní þinnosti za posledních 5 let a pedagogickou
þinnost.
x Souþástí lektorského týmu musí být lektoĜi s ukonþeným vysokoškolským vzdČláním pĜíslušného
zamČĜení a odbornou praxí nejménČ 5 let v oblasti pĜednášeného tématu (etika, komunikace a
sociální zabezpeþení).
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

8.3 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (dále jen
„NL“) a léþba závislostí
PĜedmČt
Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ýR.
PĜehled NL zneužívaných v ýR 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 oborĤ, možnosti prevence.
PĜehled specifických léþebných modalit pro osoby škodlivČ užívající NL a závislé.
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.
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ZávČr kurzu, shrnutí.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning

Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Prevence škodlivého užívání
návykových látek a léþba závislostí
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí nebo zvláštní

specializovanou zpĤsobilostí v oboru návykové nemoci a praxí nejménČ 5 let v oboru, popĜípadČ
se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované problematice.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.

8.4 Program kurzu Radiaþní ochrana
PĜedmČt
Úþinky
ionizujícího
záĜení
na
živé
systémy,
charakter
deterministických
a stochastických úþinkĤ. Riziko nádorových a dČdiþných onemocnČní. Veliþiny a jednotky
používané pro potĜeby radiaþní ochrany. Koncepce radiaþní ochrany, základní principy radiaþní
ochrany, legislativní rámec lékaĜského a nelékaĜského ozáĜení.
Radiaþní zátČž obyvatel z rĤzných zdrojĤ ionizujícího záĜení. Specifický charakter lékaĜského
ozáĜení, radiaþní ochrana pacientĤ. LékaĜská pomoc fyzickým osobám ozáĜeným pĜi radiaþní
mimoĜádné události. Radiologická událost, pĜíþiny a možné následky.
Úloha lékaĜĤ indikujících vyšetĜení nebo léþbu s využitím zdrojĤ ionizujícího záĜení – význam
indikaþních kritérií (VČstník MZ). VýbČr optimální zobrazovací metody. Zobrazovací modality
využívající neionizující záĜení. Informování pacientĤ.
Úloha aplikujících odborníkĤ a optimalizace radiaþní ochrany (radiologické standardy,
diagnostické referenþní úrovnČ). OzáĜení dČtí, tČhotných a kojících žen (specifika, opatĜení,
zdĤvodnČní). Velikosti dávek pacientĤ pro typické radiologické postupy.
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning
Personální zabezpeþení a technické vybavení kurzu Radiaþní ochrana
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní specializovanou zpĤsobilostí v oboru

radiologie a zobrazovací metody, pracovní lékaĜství, nukleární medicína a radiaþní onkologie.
x Radiologiþtí fyzici se specializovanou zpĤsobilostí.
x Další odborníci s absolvovaným magisterským studiem v oboru ve vztahu k vyuþovanému
tématu.
Technické vybavení
x Uþebna pro teoretickou výuku.
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