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1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru algeziologie je získání zvláštní specializované 

zp sobilosti osvojením pot ebných teoretických znalostí a praktických dovedností 

pro algeziologii (diagnostiku a lé bu chronické bolesti). 

 

2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do nástavbového oboru algeziologie je získání specializované 

zp sobilosti v jednom z obor : anesteziologie a intenzivní medicína nebo d tská chirurgie 

nebo d tské léka ství nebo endokrinologie a diabetologie nebo geriatrie 

nebo chirurgie nebo klinická onkologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo ortopedie 

a traumatologie pohybového ústrojí nebo pediatrie nebo praktické léka ství pro d ti a dorost 

nebo radia ní onkologie nebo rehabilita ní a fyzikální medicína nebo revmatologie 
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nebo traumatologie nebo urgentní medicína nebo vnit ní léka ství nebo všeobecné praktické 

léka ství. 

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 algeziologie je v délce 12 m síc , z toho: 

 
ást I. 

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

 
a) povinná odborná praxe v oboru algeziologie 

Akreditované za ízení Po et m síc  

algeziologie  – v akreditovaném za ízení níže uvedených obor * 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 
vzd lávacím programem algeziologie.    

12 

z toho algeziologie 2 

*Praxe probíhá v akreditovaném za ízení pro nástavbový obor algeziologie 

nebo obory specializa ního vzd lávání anesteziologie a intenzivní medicína nebo neurologie 

nebo rehabilita ní a fyzikální medicína nebo revmatologie, a kde se doložitelným zp sobem 
provádí diagnostika a lé ba chronické bolesti. Doloženo bude estným prohlášením 

vedoucího léka e akreditovaného pracovišt  výše jmenovaných obor , s popisem a p ehledem 
diagnostických a terapeutických postup  a metod, které jsou užívány v lé b  bolesti v rámci 
uvedeného oboru. 

b) doporu ená odborná dopl ková praxe v oboru algeziologie 

Akreditované za ízení Po et týdn  

neurologie 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 
vzd lávacím programem neurologie.    

2 

rehabilita ní a fyzikální medicína 2 
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Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 
vzd lávacím programem rehabilita ní a fyzikální medicína.    

klinická onkologie 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 
vzd lávacím programem klinická onkologie.    

1 

radiologie a zobrazovací metody 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 
vzd lávacím programem radiologie a zobrazovací metody.    

1 

psychiatrie – ambulantní pracovišt   

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 
vzd lávacím programem psychiatrie.    

1 

ambulantní pracovišt  pro drogové závislosti  

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 
vzd lávacím programem drogové závislosti.    

1 

revmatologie 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 
vzd lávacím programem revmatologie.    

1 

 

Pokud povinná odborná praxe není absolvována v akreditovaném za ízení 

výše uvedeného nástavbového oboru a obor  specializa ního vzd lávání, probíhá praxe 

výhradn  v akreditovaném za ízení nástavbového oboru algeziologie. 

 

ást II. 

     2.2  Teoretická ást vzd lávacího programu 

 
a) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy Po et dní 

kurz Multidisciplinární lé ba bolesti 10 

kurz Základy diagnostiky a terapie poruch funkce pohybového systému  

u algických stav  
4 

kurz Léka ská psychologie a komunikace 3 

 

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  
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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 

 

c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 

Kurzy Délka trvání 

kurzy Myoskeletální medicíny 4×7 dní  

nebo 6×5 dní 

Další kurzy, v decké a vzd lávací akce garantované p íslušnou odbornou 

spole ností nebo Institutem postgraduálního vzd lávání ve zdravotnictví 

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

nebo léka skými fakultami nebo akreditovanými pracovišti 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 

a) Obecná témata 

 Anatomie, fyziologie a patofyziologie bolesti. 

 Farmakologie bolesti. 

 Psychosociální aspekty bolesti.  

 Patofyziologická klasifikace bolesti. 

 Obecné principy hodnocení, diagnostiky a lé by bolesti (konceptuální model 

bolesti, korelace objektivního nálezu a intenzity bolesti). 

 Psychiatrické a psychologické hodnocení chronické bolesti. 

 Taxonomie bolestivých syndrom .  

 Invazivní a neinvazivní postupy v lé b  bolesti. 

 Bolest p i maligním onemocn ní. 

 Akutní bolest u dosp lých a d tí. 

 Poopera ní bolest. 

 Bolest v d tském v ku. 
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 Etické problémy lé by a výzkumu bolesti. 

b) Speciální témata 

 Farmakoterapie. 

 Invazivní techniky.  

 Neuromodula ní techniky.  

 Fyzikální lé ba a lé ebná rehabilitace. 

 Psychiatrické a psychologické postupy. 

 Chirurgické a neurochirurgické postupy. 

 Multidisciplinární p ístup v lé b  bolesti. 

 Jednotlivé bolestivé syndromy (bolest v oblasti zad, myofasciální bolest, bolest  

u revmatických onemocn ní, neuropatická bolest, bolest hlavy, orofaciální bolest, 

akutní bolest v etn  poopera ní bolesti a bolesti p i porodu, bolest p i zhoubném 

nádorovém onemocn ní, komplexní regionální bolestivý syndrom). 

 Zdravotní, psychologické a sociální poradenství pro nemocné s chronickými 

bolestivými stavy. 

 

Praktické znalosti a dovednosti 

 Odb r anamnézy pacienta v celé biopsychosociální ší i. 

 Zhodnocení bolestivého stavu v etn  somatické a psychické složky. 

 Diferenciáln  diagnostická rozvaha, navržení zp sob  lé by podle nejnov jších 
zp sob  a metod v oboru s p ihlédnutím k prognóze pacienta. 

 Hodnocení a m ení bolesti a bolestivého chování (p ístrojové techniky, škály, 
dotazníky). 

 Komplexní vyšet ení bolestivého stavu zahrnující vyšet ení kompletního vzorce 

bolestivých zm n, orienta ní neurologické, revmatologické, myoskeletální 
a psychologické vyšet ení s následným návrhem terapeutického plánu v etn  
invazivních metod. 

 Vyšet ení pohybového aparátu. 

 Vyhledávání a ošet ování bolestivých zón a spouš ových zón. 

 Indikace výkon  interven ní algeziologie. 

 Zhodnocení patologického nálezu pro posudkové ú ely. 

 Základy poradenství a lé by abusu lé ivých p ípravk . 

 Sestavování komplexních multidisciplinárních terapeutických program . 
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Minimální po ty výkon  

Výkony Po et 

Komplexní algeziologické vyšet ení. 35 

Lé ba bolestí v bederní oblasti. 30 

Lé ba bolestí hlavy a obli ejové bolesti. 10 

Lé ba bolestí C – Th páte e. 15 

Lé ba neuropatické bolesti (postherpetická neuralgie, polyneuropatie, 

neuralgie trigeminu, centrálních bolestí, KRBS (komplexní regionální 
bolestivý syndrom). 

20 

Lé ba nádorových bolestí. 20 

Lé ba kloubních bolestí a revmatologických onemocn ní. 15 

Lé ba psychogenních a psychosomatických bolestí. 15 

Lé ba ko enových blokád. 10 

Infiltrace jizvy. 15 

Ú ast na interven ních metodách lé by bolesti. 15 

Injekce do m kkých tkání. 20 

 

Teoretické znalosti a praktické znalosti a dovednosti z ostatních obor  

 Základní neurologické vyšet ení. 

 Orientace v rehabilita ních postupech. 

 Základní revmatologické vyšet ení. 

 Znalost fyzikálních metod. 

 Prevence a lé ba alergických reakcí, zvlášt  se zam ením na komplikace 

lokálních anestetik. 

 Interpretace základních zobrazovacích metod pohybového ústrojí (RTG, CT, 

NMR). 

 Diagnostika a lé ení nežádoucích ú ink  lé ivých p ípravk , zvlášt  opioid , 
ketaminu, lokálních anestetik, antidota. 

 

 

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, 
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 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, poskytování zdravotních služeb a ekonomiky 

ve zdravotnictví. 

 

5 Potvrzení hodnocení v 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; 

 pokud vzd lávání probíhá v akreditovaném za ízení jiného oboru 

než nástavbového oboru algeziologie (v akreditovaném za ízení obor  

uvedených pod tabulkou ásti 2.1 a) na stran  2 pod *), tak vzd lávání 
v nástavbovém oboru probíhá pod pr b žným odborným dohledem léka e 
se specializovanou zp sobilostí, který provádí diagnostiku a lé bu 
chronické bolesti s konzultací školitele min. 1x/m síc. 

b) P edpoklad p ístupu k záv re né zkoušce 

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

 p edložení potvrzení o provedených kompletních výkonech; 

 doporu ení školitele; 

 úsp šné absolvování testu; 

 potvrzení o absolvování kurz , v deckých a vzd lávacích akcí (viz tab.  

ást II.). 

c) Vlastní záv re ná zkouška: 

 teoretická ást – 2 odborné otázky, rozbor klinického stavu; 

 praktická ást – vyšet ení pacienta, diferenciální diagnostika a sestavení 
plánu lé by. Zd vodn ní a diskuze o postupu.  
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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. 

Léka  se zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru algeziologie je zp sobilý 

samostatné innosti v rozsahu dosaženého vzd lání, praxe na pracovištích lé by bolesti 

jak v ambulantním, tak l žkovém za ízení nebo v domácím prost edí. Je schopen koordinovat 

multidisciplinární pé i nemocných s nádorovým i nenádorovým onemocn ním, provádí 
konziliární innost pro jiné obory, podílí se na vzd lávání specialist  v oboru algeziologie.  

 

7 Charakteristika akreditovaného 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., o požadavcích na minimální 
personální zabezpe ení zdravotních služeb, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „vyhláška 
. 99/2012 Sb.“) a další požadavky pro pot eby vzd lávání v nástavbovém oboru 

jsou uvedeny v kapitole 7.1.  

Požadavky na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení 
poskytovatele zdravotních služeb jsou uvedeny ve vyhlášce . 92/2012 Sb., o požadavcích 

na minimální technické a v cné vybavení zdravotnických za ízení a kontaktních pracoviš  
domácí pé e, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „vyhláška . 92/2012 Sb.“) 
a další požadavky pro pot eby vzd lávání v nástavbovém oboru jsou uvedeny v kapitole 7.1. 

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) 

Personální 
zabezpe ení 

 Školitel má zvláštní odbornou zp sobilost nebo zvláštní 
specializovanou zp sobilost v oboru algeziologie 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. 
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 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 za ízení dle standard  personálního a p ístrojového 
vybavení. 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

 AZ svým rozsahem pokrývá spektrum výkon , jejichž znalost 

je sou ástí p ípravy. 

 Centrum - akreditované za ízení pokrývá plné spektrum výkon  
stanovených vzd lávacím programem algeziologie, jejichž znalost 
je sou ástí p ípravy. 

 Sou ásti podílející se na innosti za ízení: 

- ambulantní pracovišt , pop . stacioná , i l žkové odd lení. 
 

 

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. 
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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 a 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. 
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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. 

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 
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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. 

 

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 . 
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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 

 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Radia ní ochrana 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou 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 Multidisciplinární lé ba bolesti 

P edm t 
Minimální 

po et hodin 

1. Historie a patofyziologie bolesti 8 

Historie a sou asnost lé by bolesti. 1 

Bolest jako syndrom. 1 

Výzkum v patofyziologii a lé b  bolesti, zobrazovací metody. 1 

Patofyziologie bolesti v klinických souvislostech. 2 

Teorie nocicepce. 1 

Neuropatická bolest. 2 

2. Farmakologie 11 

Farmakologie v algeziologii obecn . 2 

Farmakologie opioid . 2 

Opioidy v lé b  nenádorové bolesti. 1 

Psychofarmaka. 2 

Antikonvulziva. 1 

Interakce. 1 

Farmakoterapie v t hotenství a laktaci. 1 

Postavení konopí v komplexní lé b  chronické bolesti. 1 

3. Diagnostické postupy 9 

Radiodiagnostika v lé b  bolesti. 1 
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Neurofyziologické vyšet ovací metody. 1 

Neurologické minimum pro algeziology 3 

Revmatologické minimum pro algeziology. 4 

4. Psychiatrie a psychologie v komplexu chronických bolestivých 

stav  
3 

P íznaky stresového selhávání. 1 

Drogové závislosti. 2 

5. Syndromy chronické bolesti 14 

Akutní bolest, preemptivní a poopera ní analgezie. 1 

Osteoporóza. 2 

Orofaciální bolest z pohledu stomatologa. 1 

Orofaciální bolest z pohledu algeziologa. 1 

D tská bolest. 2 

Bolesti hlavy. 2 

Komplexní regionální bolestivý syndrom. 1 

Viscerální bolest. 2 

Bolest v geriatrii. 1 

Fantómová bolest.  1 

6. Invazivní metody v lé b  chronické bolesti 6 

Regionální anelgézie v lé b  chronické bolesti (typy farmak, vybavení, 
indikace, kontraindikace).  Indikace a ošet ování kontinuálních blokád. 

1 

Radiologické interven ní metody v lé b  bolesti. 1 

Centrální blokády. Periferní blokády. Vegetativní blokády. Možnosti 
navigace (UZ, stimulace) 

2 

Výb r pacienta, volba techniky, na asování v lé ebném programu, 

následné sledování 
1 

Radiofrekven ní intervence, epiduroskopie, laser. 1 

7. Neuromodulace a chirurgické postupy 4 

Spinální techniky. 1 

Mozkové stimulace. Moderní neurochirurgické postupy. 1 

Spondylochirurgie – FBSS. 2 

8. Nádorová bolest 4 

Bolestivé syndromy. Farmakoterapie nádorové bolesti. Pr lomová bolest 

a její lé ba. 
2 

Onkologická lé ba bolesti. 1 

Možnosti invazivní lé by nádorové bolesti. 1 

9. Paliativní medicína 2 
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Syndromy terminálních stav  nelé itelných onemocn ní. 2 

10. V decké, právní a posudkové informace 4 

Posudková problematika. 1 

Právní odpov dnost. 1 

Vyhledávání v deckých informa ních zdroj  a p íprava záv re né práce. 2 

Záv r kurzu, diskuse.  

Celkem 65 

 

Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Multidisciplinární lé ba 
bolesti 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí 
nebo zvláštní specializovanou zp sobilost v oboru algeziologie nebo paliativní 
medicína, a praxí nejmén  3 roky v oboru, p ípadn  s pedagogickou zkušeností 
ve vyu ované problematice. 

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 

 

8.6   Program kurzu Léka ská psychologie a komunikace 

P edm t 
Minimální 

po et hodin 

P ehled psychologických metod, hodnocení pacienta s chronickou bolestí. 3 

Psychosomatická medicína, integrace a efekt KB terapie v lé b  
chronické bolesti zad. 

2 

Specifika komunikace v lé b  bolesti.  1 

Možnosti supervize týmové práce v lé b  bolesti – Bálintovská skupina. 1 

Bolest a sex.  1 

Psychologické a sociální aspekty komunikace v lé b  chronické bolesti. 1 

Psychoterapeutické postupy v lé b  chronických bolestivých stav . 4 

Psychologická diagnostika poruchy osobnosti. 1 

Diferenciální diagnostika poruch osobnosti.  1 

Psychoterapie u onkologických pacient , psychoterapie sexuálních 
problém . 

2 

Bolest a spiritualita. 1 

Záv r kurzu, diskuse.  

Celkem max. 3 dny  18 
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Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Léka ská psychologie 
a komunikace 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru 

psychiatrie, p ípadn  algeziologie nebo paliativní medicína a praxí nejmén  5 let 

v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice 

(nap . klinická psychologie, psychoterapie). 

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
 

8.7 Program kurzu Základy diagnostiky a terapie poruch funkce 
pohybového systému u algických stav  

 P edm t 
Minimální 

po et hodin 

1. ást obecná 

Úvod-specifika p ístupu k bolestem pohybového aparátu v rehabilitaci 

a fyzioterapii. 
1 

Patogeneza funk ních bolestí pohybového aparátu, charakteristika 

a anamnéza funk ních poruch.  
3 

Základy palpa ního vyšet ení. Palpace a terapie funk ních poruch k že, 
podkoží, fascií, sval . 

2 

Vybrané fyzioterapeutické metody a jejich využití v lé b  bolestivých 
stav .  

3 

P ehled postup  fyzikální terapie a racionální preskripce. 2 

Základy vyšet ení funk ních poruch bolestivých stav  dolní kon etiny. 2 

2. ást speciální 

Diferenciální diagnostika bolestí v k íži z pohledu rehabilita ního léka e.  2 

Základy vyšet ení funk ních poruch pánve. 1 

Vyšet ení a terapie funk ních poruch bederní a hrudní páte e. 2 

Vyšet ení a terapie funk ních poruch kr ní páte e 1 

Cervikokraniální syndrom z pohledu RHB léka e. 2 

Základy vyšet ení funk ních poruch bolestivých stav  horní kon etiny. 2 

Záv r kurzu, diskuse. 1 

Celkem 24 

 

Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Základy diagnostiky 
a terapie poruch funkce pohybového systému u algických stav  

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí 
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nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní medicína, neurologie, 

rehabilita ní a fyzikální medicína a praxí nejmén  5 let v oboru, 

p ípadn  se specializovanou zp sobilostí ve vyu ované problematice (nap . odborný 

fyzioterapeut). 

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
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