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1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru urogynekologie je na základ  všeobecné 

pr pravy v gynekologii a porodnictví získání zvláštní specializované zp sobilosti k úkon m 

provád ným v rámci diagnózy, prevence a terapie poruch funkce dolních mo ových cest  

a polohy a funkce pánevních orgán .  

 

2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do oboru urogynekologie je získání specializované 

zp sobilosti v oboru gynekologie a porodnictví. 

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 
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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 urogynekologie je v minimální délce 12 m síc , 

z toho: 

 

ást I. 

2.1 Praktická ást vzd lávacího programu – v délce minimáln  12 m síc  

a) povinná odborná praxe v oboru urogynekologie 

Akreditované za ízení Po et m síc  

urogynekologie – pracovišt  zabývající se diagnózou a lé bou 

inkontinence mo e a descenzu pánevních orgán  všemi metodami 

uvedenými v pr kazu odbornosti 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem urogynekologie. 

12 

      z toho 

urogynekologie – pracovišt  s akreditací I. typu – 

zabývající se lé bou inkontinence mo e a descenzu 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat 

podmínky stanovené vzd lávacím programem 

urogynekologie. 

9 

urogynekologie – pracovišt  s akreditací II. typu 

s akreditací EBCOG (EUGA)pro urogynekologii 

(European Board and College of Obstetrics and 

Gynaecology) – zabývající se lé bou inkontinence 

mo e a descenzu všemi metodami 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat 

podmínky stanovené vzd lávacím programem 

urogynekologie. 

3 

 

P i vzd lávání v rámci subspecializace budou zapo teny výkony absolvované v rámci 

elektivního (relevantního) modulu PACT (p i vlastním specializovaném výcviku oboru 

gynekologie a porodnictví) EBCOG PACT. 
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b) doporu ená odborná dopl ková praxe v oboru urogynekologie 

Akreditované za ízení Po et m síc  

urologie  

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem urologie. 

 

3 

 

ást II. 

2.2 Teoretická ást vzd lávacího programu 

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

a1) všechny níže uvedené kurzy pro léka e, kte í byli za azení do nástavbového 
oboru bez absolvování níže uvedených kurz ,  

a2) 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 

a3) 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  

Aktivity 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 

 
b) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 

Aktivity Délka trvání 

ú ast na mezinárodním nebo národním sympoziu nebo workshopu 

zam eného na problematiku urogynekologie  
1x ro n  

 

Pokud školenec absolvoval kurzy dle ásti II. a) 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  

 Znalost: základní porozum ní témat m ne zcela b žn  užívaným v klinické 

urogynekologické praxi. 

 Detailní znalost: porozum ní d ležitým aspekt m témat, která mohou být 

podrobn ji známa specialist m v jiném oboru (nap . urolog m). 

 Vy erpávající znalost: úplné porozum ní témat m, která jsou d ležitá v klinické 

urogynekologické praxi. 
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Teoretické znalosti 

Anatomie 

 Komplexní znalost topografické anatomie pánve, b icha, pánevního 

dna, zejména pak ve vztahu k chirurgickým procedurám 

provád ným urogynekologem. 

 Detailní znalosti makroskopické anatomie a histologie relevantních 

kostí, kloub , sval , krevních i lymfatických cév, nervového 

zásobení. 

 Komplexní znalosti histologie pánevních orgán . 

Fyziologie 
 Komplexní znalosti fyziologie ikontinence mo i, mikce, prolapsu.  

 Detailní znalosti patofyziologie mo ové inkontinence a prolapsu. 

Patologie 

 Podrobné znalosti o: 

- infekcích mo ového traktu, 

- onemocn ních uretry, 

- onemocn ních m chý e, 

- mo ové inkontinenci, 

- uretrovaginálních píšt lích, 

- inkontinenci stolice, 

- urogenitálním prolapsu. 

Statistika  

a epidemiologie 

 Podrobné znalosti o: 

- statistických analýzách a sb ru dat v urogynekologii, 

- provád ní a interpretaci klinických studiích, 

- vlivech prost edí ve vztahu k urogynekologii. 

Léka ská 

mikrobiologie 
 Podrobné znalosti o úloze infek ních agens v urogynekologii. 

Klinická 

farmakologie 

 Podrobné znalosti o vlastnostech, farmakodynamice, ú inku, 

interakcích a rizicích farmakologických agens užívaných 
v urogynekologii. 

 
Klinické znalosti 

Urogynekologie 

 Podrobné znalosti o epidemiologii, etiologii, prevenci, screeningu, 
diagnostických technikách, prognostických faktorech a klasifikaci 
urogynekologických onemocn ní a jejich managementu, v etn  
primární a sekundární prevence. 

Radiologie  
a zobrazovací 

metody 

 Detailní znalosti všech zobrazovacích modalit užívaných 
v urogynekologii v etn  po íta ové tomografie a magnetické 
rezonance spolu s indikacemi k nim a jejich interpretací. 

Urodynamika 
 Podrobné znalosti všech urodynamických technik užívaných 
v urogynekologii v etn  indikací a interpretace. 

Chirurgická lé ba 
 Podrobné znalosti a dovednosti d ležitých chirurgických procedur 
užívaných v urogynekologii v etn  indikací a interpretace. 
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 Detailní znalosti a dovednosti všech chirurgických procedur 
užívaných v rekonstruk ní chirurgii v urogynekologii. 

 Podrobné znalosti komplikací chirurgie v urogynekologii  
a podrobné znalosti o poopera ní pé i. 

 Znalosti aplika ních technik a komplikací anestézie a intenzivní 
pé e, zkušenost s resuscitací dosp lého. 

 Podrobné znalosti a zkušenosti s p edopera ním hodnocením  
a p ípravou k chirurgickému zákroku. 

Nechirurgická 
lé ba 

 Podrobné znalosti a zkušenosti s používáním nechirurgických 
postup  v urogynekologii, nap . hormony, anticholinergika, 
betasympatomimetika, antibiotika, elektrostimulace, bladder drill. 

 Podrobné znalosti fyzioterapeutických postup  užívaných 
v urogynekologii. 

Psychologie 

 Podrobné znalosti a zkušenosti s psychologickým managementem 
pacient  lé ených pro urogynekologické obtíže. 

 Detailní znalost princip  a zvládání sexuálních dysfunkcí pacient  
lé ených pro urogynekologické obtíže. 

 

Minimální po ty výkon  

Výkony Po et 

Komplexní vyšet ení pacientek s urogynekologickou 
problematikou, anamnéza,  posouzení kvality životna (dotazníky), 
klinické vyšet ení: fyzikální vyšet ení, zhodnocení topiky a statiky 
malé pánve, posouzení funkce pánevních sval , v etn  klinických 
test , vyšet ení funkce pánevních nerv , rozlišení ko enové 
symptomatologie od periferní poruchy, vyšet ení základních 
anogenitálních reflex , vyhodnocení ostatních vyšet ení – 
ultrazvukového, urodynamického ev. cystoskopie a zhodnocení 
celkového nálezu a návrhu lé by. 
Školenec dokumentuje svoji praxi p edložením komplexního 
zpracování minimáln  10 p ípad  zam ených na r zné oblasti 
dysfunkce dolního urogenitálního traktu (sestup pánevního orgán , 
inkontinence atd.). 

100 

Uretroskopie, cystoskopie. 60 

Urodynamické vyšet ení (cystometrie, profilometrie, uroflowmetrie 
– provedení a hodnocení). 

100 

Ultrazvukové vyšet ení (vaginální, introitální, perineální), v etn  
zvládnutí techniky vyšet ení 3D/4D. 

100 

Rekonstruk ní operace pro sestup pánevních orgán . 

Rekonstrukce p edního poševního kompartementu. 
30 

Sutura análního sv ra e. 5 

Rekonstrukce zadního kompartementu. 30 
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Fixace poševního appexu (st ední kompartement)vaginální nebo 
abdominální cestou, s nebo bez použití implantátu. 

10 

Aplikace bulking agent. 3 

Volná poševní páska pro lé bu stresové inkontinence mo i. 30 

Operace v oblasti Retziova prostoru (Kolpopexis Burch, disekce 
Retziova prostoru, exstirpace pásky, exstirpace mesh). 

Poznámka: zde minimáln  1x jako hlavní operatér, ostatní sta í i 
asistence.  

5 

Derivace mo i ( nap . epicystostomie, a jiné). 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. 

 

Školenci, který absolvuje v rámci 3 m sí ního EBCOG pobytu modul urogynekologie, 
výkony provedené v tomto období budou zapo ítány do nástavbového vzd lání. (Poznámka: 
fixace appexu opera ní techniky fixace appexu na sakrospinosní vazy, sakrouterinní vazy, 
sakrokolpopexe a jiné, z abdominálního p ístupu, možný laparoskopický  
i otev ený p ístup) 

 

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 je povinen zaznamenávat do pr kazu odbornosti v pravidelných 
šestim sí ních intervalech své hodnocení školence p i vykonávání 
p edepsaných úkon . Sou ástí hodnocení je i p ístup školence k pacient m  
a spolupracovník m. 
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b) P edpoklady p ístupu k záv re né zkoušce 

 absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli  
se specializovanou zp sobilostí, zvláštní specializovanou zp sobilostí 
 nebo zvláštní odbornou zp sobilostí, 

 p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v pr kazu 
odbornosti, 

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

c) Vlastní záv re ná zkouška 

 teoretická ást – písemný test, 
                  –  3 odborné otázky z oboru urogynekologie. 

 

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

Absolvováním nástavbového oboru zdravotni tí pracovníci získávají zvláštní 
specializovanou zp sobilost pro vymezené innosti, které prohlubují získanou 
specializovanou zp sobilost. 

Absolventi jsou oprávn ni k úkon m provád ným v rámci diagnózy, prevence  
a terapie poruch funkce dolních mo ových cest a polohy a funkce pánevních orgán . 

 

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.  

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). 
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7.1 Akreditované za ízení I. typu – ambulantní nebo l žkové za ízení 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má zvláštní odbornou zp sobilost nebo zvláštní 
specializovanou zp sobilost v oboru urogynekologie 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 – 1:2. 
 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  

profesním životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických 
aktivit v posledních 5 letech. 

V cné  
a technické 

vybavení 

 Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového 
vybavení: 

- urodynamické za ízení, 

- cystoskop, 

- ultrazvuk, 

- kalibra ní sondy. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Provedené výkony: 

- ultrazvukové vyšet ení dolních cest mo ových prokazateln  

provedených – min. 250 za kalendá ní rok, 
- urodynamické vyšet ení – min. 100 za kalendá ní rok, 
- operace pro mo ovou inkontinenci – min. 75 za kalendá ní rok, 
- operace pro sestup pánevních orgán  – min. 50 za kalendá ní 

rok.  
 Konzervativní lé ba v urogynekologii v celém rozsahu. 

 

7.2 Akreditované za ízení II. typu s akreditací EBCOG (EUGA) pro 
urogynekologii (European Board and College of Obstetrics and 
Gynaecology) – l žkové za ízení 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má zvláštní odbornou zp sobilost nebo zvláštní 
specializovanou zp sobilost v oboru urogynekologie 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 – 1:2. 
 Školitel dokládá svou zp sobilost p i žádosti o akreditaci pracovišt  

profesním životopisem a p ehledem svých odborných a pedagogických 
aktivit v posledních 5 letech. 

 Nutná spolupráce dalších zdravotnických pracovník , jejichž za azení  
a innost vyplývá ze vzd lávacího programu oboru urogynekologie: 

 Všeobecná zdravotní sestra ovládající urodynamické vyšet ení. 

V cné  
a technické 

vybavení 

 Vybavení pracovišt  dle standard  personálního a p ístrojového 
vybavení: 

- urodynamické za ízení, 
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- cystoskop, 
- ultrazvuk, 
- kalibra ní sondy. 

Organiza ní  
a provozní 
požadavky 

 Provedené výkony: 
- ultrazvukové vyšet ení dolních cest mo ových prokazateln  

provedených – min. 500 za kalendá ní rok, 
- urodynamické vyšet ení – min. 5 za týden, 
- operace pro mo ovou inkontinenci – min. 150 za kalendá ní rok, 
- operace pro sestup pánevních orgán  – min. 100 za kalendá ní 

rok, 

 Konzervativní lé ba v urogynekologii v celém rozsahu. 

 

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) 
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 
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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). 

Poskytování zdravotní pé e bez souhlasu, omezovací prost edky. 

Povinná ml enlivost zdravotnických pracovník . 

Vedení a nakládání se zdravotnickou dokumentací. 
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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  

 U ebna pro teoretickou výuku.

ČÁSTKA 2/2021        V STNÍK MZ R 229



 

 

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.
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