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1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru paliativní medicína je získání pot ebných 

teoretických znalostí a praktických dovedností pro ešení komplexních klinických 

a komunika ních situací u pacient  v pokro ilých stádiích život ohrožujících chorob 

a pro vedení multidisciplinárního týmu specializované paliativní pé e. 

 

2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

Podmínkou pro za azení do nástavbového oboru paliativní medicína je získání 
specializované zp sobilosti v jednom z obor : anesteziologie a intenzivní medicína 

nebo d tské léka ství nebo endokrinologie a diabetologie nebo gastroenterologie 

nebo geriatrie nebo gynekologie a porodnictví nebo hematologie a transfuzní léka ství 
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nebo chirurgie nebo infek ní léka ství nebo kardiochirurgie nebo kardiologie nebo klinická 

onkologie nebo nefrologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo otorinolaryngologie 

a chirurgie hlavy a krku nebo pediatrie nebo pneumologie a ftizeologie nebo praktické 

léka ství pro d ti a dorost nebo psychiatrie nebo radia ní onkologie nebo revmatologie 

nebo urgentní medicína nebo urologie 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 paliativní medicína 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 paliativní medicína 

Akreditované za ízení Po et m síc  

paliativní medicína – v akreditovaném za ízení níže uvedených obor * 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem paliativní medicína.   

6 

z toho 

akreditované za ízení pro obor klinická onkologie** 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky 

stanovené vzd lávacím programem klinická onkologie. 

2 týdny 

pracovišt  l žkové následné nebo dlouhodobé pé e v oboru 
geriatrie nebo vnit ní léka ství nebo pneumologie 

a ftizeologie nebo psychiatrie nebo anesteziologie 

a resuscitace** 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky 

stanovené vzd lávacím programem geriatrie nebo vnit ní 

léka ství nebo pneumologie a ftizeologie nebo psychiatrie 

nebo anesteziologie a resuscitace. 

2 týdny 

akreditované za ízení d tské onkologie a hematologie*** 

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky 
4 týdny 
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stanovené vzd lávacím programem onkologie a hematologie. 

paliativní medicína – v akreditovaném za ízení nástavbového oboru 

paliativní medicína.  

Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 

vzd lávacím programem paliativní medicína.   

6 

z toho 

ambulance paliativní medicíny  4 týdny 

poskytovatel mobilní paliativní pé e („domácí“ hospic) 4 týdny 

odd lení paliativní medicíny v nemocnici nebo samostatný 

l žkový hospic 
4 týdny 

konziliární pracovišt  paliativní medicíny v rámci 

jiného l žkového zdravotnického za ízení  
4 týdny 

 

*Praxe probíhá na akreditovaných pracovištích pro nástavbový obor paliativní 

medicína nebo pro obor anesteziologie a intenzivní medicína nebo d tské léka ství 

nebo pediatrie nebo endokrinologie a diabetologie nebo gastroenterologie nebo geriatrie 

nebo gynekologie a porodnictví nebo hematologie a transfuzní léka ství nebo chirurgie 

nebo infek ní léka ství nebo kardiochirurgie, kardiologie nebo klinická onkologie 

nebo nefrologie nebo neurochirurgie nebo neurologie nebo otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku nebo pneumologie a ftizeologie nebo praktické léka ství pro d ti a dorost 

nebo psychiatrie nebo radia ní onkologie nebo revmatologie nebo urologie nebo vnit ní 

léka ství nebo všeobecné praktické léka ství nebo urgentní medicína, která disponují 

náležitým personálním a p ístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Výcvik probíhá 

pod odborným dohledem školitele a s konzultací garanta specializa ního vzd lávání 

min. 1x/m síc. 

Pokud povinná odborná praxe není absolvována v akreditovaném za ízení, 

které poskytuje zdravotní služby ve výše uvedeném nástavbovém oboru a obor  

specializa ního vzd lávání, probíhá praxe výhradn  v akreditovaném za ízení nástavbového 

oboru paliativní medicína. 

**Platí pro léka e se specializovanou zp sobilostí ve všech výše uvedených oborech 

krom  oboru praktické léka ství pro d ti a dorost nebo d tské léka ství nebo pediatrie. 

***Platí pro léka e se specializovanou zp sobilostí v oboru praktické léka ství pro d ti 

a dorost nebo d tské léka ství nebo pediatrie. 

 

ást II. 

2.2 Teoretická ást vzd lávacího programu 

a) ú ast na vzd lávacích aktivitách – povinná 

Kurzy, seminá  Po et dní 

 kurz Etické a právní aspekty paliativní a hospicové pé e 1 

 kurz Sociální a spirituální aspekty paliativní a hospicové pé e  1 

 kurz Psychologie v paliativní a hospicové pé i  3 
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 kurz Komunikace v paliativní a hospicové pé i 3 

 kurz Management bolesti a ostatních symptom   3 

 Multidisciplinární kazuistický seminá  2 

 
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 

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. 

 

c) ú ast na vzd lávacích aktivitách – doporu ená 

Aktivity Po et dní 

Základy ultrazvukové diagnostiky 2 

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

eskou spole ností paliativní medicíny LS JEP nebo eskou spole ností hospicové 
pé e LS JEP nebo Léka skými fakultami nebo Institutem postgraduálního vzd lávání 
ve zdravotnictví nebo eskou léka skou komorou nebo akreditovanými za ízeními 
v oboru Paliativní medicína. 
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3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických 
dovedností, seznam požadovaných výkon  

 
Teoretické znalosti 

 

 

Somatické 

aspekty 

paliativní 

medicíny 

 Patofyziologie, klinický obraz a typický pr b h chronických život 
ohrožujících onemocn ní. 

 Možnosti a limity kauzální lé by u nej ast jších chronických 

a život ohrožujících chorob. 

 Patofyziologie, diferenciální diagnostika a klinika symptom  
provázejících progresivní život ohrožující nemoci a jejich tlumení.  

 Symptomy terminální fáze nemoci (umírání) a jejich tlumení. 

 Farmakologie aplikovaná v paliativní medicín . 

 Možnosti rehabilitace u pokro ilých onemocn ní. 

 

 

 

 

 

 

Psychosociál
ní aspekty 

paliativní 
medicíny 

 Identifikace psychických a sociálních pot eb nemocného. 

 Vliv nemoci na rodinnou, sociální a pracovní situaci nemocného. 

 Zásady komunikace s blízkými/rodinou pacienta.  

 Zásady komunikace ve specifických klinických situacích: sd lování 
nep íznivých zpráv, diskuse o cílech lé by, o umírání, limitaci pé e, 
ešení konflikt  v komunikaci o rozsahu a cílech lé by. 

 Typy psychických reakcí na závažné onemocn ní; zásady krizové 
intervence; zásady podp rné psychoterapie. 

 Možné reakce na ztrátu blízké osoby a možné pr b hy fáze 

truchlení. 

 Zásady komunikace v rámci multidisciplinárního týmu; komunikace 

s léka i jiných obor .  

 Duchovních aspekty života se závažným onemocn ním, možnosti 
duchovní podpory a pé e, prožívání závažného onemocn ní 
a umírání v kontextu nej ast jších náboženských tradic. 

 Základy léka ské etiky, zásady etického rozhodování a možnosti 
ešení etických dilemat. 

 Plán paliativní pé e a jeho realizace; zohledn ní individuálních 

hodnot, cíl  a preferencí pacienta p i tvorb  lé ebného plánu. 

 Možnosti a limity paliativní pé e v r zných prost edích zdravotního 
a sociálního systému. 

 D íve vyslovené p ání a ostatní formy zástupného rozhodování.  

 Právní aspekty rozhodování o rozsahu pé e u pacient  s pokro ilým 

onemocn ním. 

 Výzkum v paliativní medicín , význam, principy, etické standardy. 

Diagnostika 

a lé ba 

klinických stav  
vyžadujících 
paliativní pé i 

 Nej ast jší symptomy a syndromy pokro ilých stádií 
nevylé itelných nemocí: bolest, dušnost, nevolnost a zvracení, 
poruchy výživy, zácpa, pr jem, poruchy hydratace, otoky, ascites, 

perikardiální výpotek, respira ní syndromy, kožní projevy, 
lymfedém, urogynekologická problematika, metabolické 
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a endokrinní poruchy, krvácivé a trombotické stavy, neurologické 

poruchy, úzkost, deprese, delirium, poruchy spánku. 

 
 
Praktické dovednosti 

a) Komunika ní dovednosti: rozhovor s pacientem o hodnotách a preferencích, nep íznivé 
diagnóze a prognóze, cílech pé e, limitaci pé e, p echodu na paliativní režim lé by. 

Podp rná komunikace s poz stalými po úmrtí pacienta. 

b) Komunikace s léka i ostatních obor , koordinace pé e a hledání konsenzu 

p i tvorb  a realizaci lé ebného plánu. 

c) Vedení multidisciplinárního týmu specializované paliativní pé e, facilitace skupinových 

proces . 

d) Komplexní management symptom  pokro ilých stádií chronických chorob. 

e) Racionální farmakoterapie u specifických skupin pacient  v kontextu individuálního 
plánu pé e. 

f) Lé ení nežádoucích ú ink  lé ivých p ípravk . 

g) Pé e o stomie v etn  PEG; zavedení nasogastrické sondy; zavád ní mo ových katétr ; 
ovládání infuzních pump a dávkova ; punkce pleurálního výpotku 

a ascitu; aplikace lé iv a pé e o epidurální/spinální katétr, katétry dlouhodobých blokád 

a porty. 

h) Orientace v rehabilita ních postupech, základní znalost fyzikálních lé ebných metod. 

 

 

Minimální po ty výkon  a klinických zkušeností v paliativní pé i 

Výkony Po et 

Vyšet ení nemocného a vytvo ení plánu komplexní paliativní pé e – 

onkologi tí pacienti. 

30 

Vyšet ení nemocného a vytvo ení plánu paliativní pé e – neonkologi tí 

pacienti. 

30 

Vedení konzultace s pacientem a jeho rodinou (rodinná konference) 

o cílech lé by a plánu pé e. 

10 

Strukturovaný pohovor s rodinou po pacientov  smrti. 30  

 

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, 
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 má   základní   znalosti   posudkového   léka ství, léka ské  etiky,  právních   p edpis  

platných ve zdravotnictví, poskytování zdravotních služeb a ekonomiky 

ve zdravotnictví. 

 Etické, právní a administrativní aspekty chronické bolesti. 

 

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; 

 pokud vzd lávání probíhá v akreditovaném za ízení jiného oboru 

než nástavbového oboru paliativní medicína, tak vzd lávání v nástavbovém 
oboru probíhá pod odborným dohledem a s konzultací školitele minimáln  
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, 

 potvrzení o absolvování kurz , doporu ených v deckých a vzd lávacích 
akcí (viz tab. ást II.). 
 

c) Vlastní záv re ná zkouška 

 teoretická ást – 2 odborné otázky, 

 praktická ást – rozbor klinického p ípadu (pacienta): stanovení cíle pé e,  

                           diagnostický   a   lé ebný   plán   pé e  (klinické,   etické,   

                           komunika ní a organiza ní aspekty). 

 
 

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

Absolvováním nástavbového oboru paliativní medicína léka i získávají zvláštní 
specializovanou zp sobilost pro vymezené innosti. Rozsah teoretických znalostí a praktických 
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dovedností léka e se zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní medicína 

(paliatra) a tomu odpovídajících kompetencí vyplývá ze vzd lávacího programu nástavbového 
oboru paliativní medicína. 
 

Praktické dovednosti léka e se zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní 
medicína (paliatra) zahrnují zejména: 

 

a) schopnost vést multidisciplinární tým specializované paliativní pé e, koordinovat 

multidisciplinární pé i o pacienty s komplexními t lesnými, psychickými a komunika ními 

pot ebami, 

b) komplexní paliativní management symptom  a syndrom  pokro ilého onemocn ní (bolest, 

dušnost, kašel, nevolnost a zvracení, poruchy výživy, zácpa, pr jem, poruchy výživy 

a hydratace, pleurální výpotek, ascites, úzkost, deprese, delirium, poruchy spánku apod.), 
c) zajiš ování racionální farmakoterapie u specifických skupin pacient  v kontextu 

individuálního plánu pé e, v etn  ešení nežádoucích ú ink  lé ivých p ípravk , 

d) pé i o stomie (gastrostomie, kolostomie, ileostomie, tracheostomie, nefrostomie, urostomie), 

zavedení nasogastrické sondy, zavád ní mo ových katétr , ovládání infuzních pump 

a dávkova , punkci pleurálního výpotku a ascitu, aplikaci lé iv a pé i o epidurální/spinální 
katétr, katétry dlouhodobých blokád a porty, 

e) pé i o chronické rány, 
f) orientaci v rehabilita ních postupech, základní znalost fyzikálních lé ebných metod, 

g) komunikaci s pacientem o hodnotách a preferencích, nep íznivé diagnóze a prognóze, 
cílech pé e, limitaci pé e, základní krizovou intervenci, 

h) podp rnou komunikaci s poz stalými po úmrtí pacienta, 

i) komunikaci s léka i ostatních obor , koordinaci pé e, facilitaci komunikace p i hledání 
konsenzu p i tvorb  a realizaci lé ebného plánu, 

j) etickou reflexi p i rozhodování o rozsahu lé by a pé e u pacient  se závažným 

onemocn ním. 
 

Léka  se zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní medicína (paliatr) 

je zp sobilý k samostatné innosti v oblasti paliativní medicíny ve všech typech zdravotnických 
za ízení 
jak v ambulantním, tak l žkovém za ízení nebo ve vlastním sociálním prost edí pacienta. 

 

Léka  se zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní medicína (paliatr) 

poskytuje p ímou pé i nebo provádí konziliární innost pro jiné obory a podílí se na vzd lávání 
specialist  v oboru paliativní medicína i ostatních zdravotnických pracovník . 

 

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.  
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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 specializovanou zp sobilost nebo zvláštní odbornou 
zp sobilost nebo zvláštní specializovanou zp sobilost v oboru paliativní 
medicína a minimáln  3 roky praxe v oboru od získání specializované 

zp sobilosti nebo min. 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. 

 Dostupnost dalších zdravotnických a nezdravotnických pracovník , 
se kterými školitel pravideln  spolupracuje formou interdisciplinárního 
ešení jednotlivých pacient  („case management“)“ 

- všeobecná zdravotní sestra, 

- sociální pracovník, 
- klinický psycholog nebo jiný zdravotnický pracovník 

s psychoterapeutickým výcvikem, 

- duchovní, nemocni ní kaplan nebo pastora ní asistent. 
 

 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. 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

 Pé e o pacienty má týmový multioborový charakter. 

 AZ svým rozsahem inností pokrývá plné spektrum inností a výkon , 
které si má školenec v rámci p ípravy osvojit. 

V cné 
a technické 
vybavení 

 Za ízení disponuje alespo  2 formami specializované paliativní pé e: 
- ambulance paliativní medicíny, 

- mobilní specializovaná paliativní pé e, 
- nemocni ní konziliární tým paliativní pé e, 

- l žkový hospic/odd lení specializované paliativní pé e. 
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Požadované 
výkony 

 Za ízení poskytuje paliativní pé i minimáln  200 novým pacient m 

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) 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 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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 

 
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 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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8.5  Program kurzu Etické a právní aspekty paliativní a hospicové pé e 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Filozofická východiska paliativní pé e. 1 

Stru né d jiny a sou asný stav paliativní a hospicové pé e; obecná 

a specializovaná paliativní pé e. 

1 

Rozhodování o rozsahu zdravotní pé e u pacient  v záv ru života – etické 

a právní souvislosti. 

1 

Formy zástupného rozhodování u pacient  v záv ru života –etické a právní 

souvislosti. 

1 

Eutanázie-etické a právní souvislosti.  1 

Etika a právo v klinické praxi-kazuistiky. 2 

Celkem 7 hodin, nebo e-learning 7 

 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Etické a právní aspekty 
paliativní a hospicové pé e 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí 

nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní medicína a lé ba bolesti 

a souvisejících obor , s pedagogickou zkušeností. 

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 

 

 

8.6  Program kurzu Sociální a spirituální aspekty paliativní a hospicové 
 pé e 

P edm t Minimální 
po et hodin 

Sociální pot eby a sociální souvislosti závažného onemocn ní – uvedení 
do tématu. 

1 

P ehled možností státní sociální podpory pro pacienty a jejich rodiny 

v situaci závažného onemocn ní a záv ru života. 

1 

Pé e o poz stalé.  1 

Spirituální pot eby a spirituální pé e – uvedení do tématu. 1 

Závažná nemoc a záv r života v pojetí sekulárního humanismu. 1 

Závažná nemoc a záv r života v pojetí nej ast jších náboženských tradic. 1 

Organizace spirituální pé e v R, kaplanská služba, role kaplana v týmu. 1 

Celkem 7 hodin, nebo e-learning 7 
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Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Sociální a spirituální aspekty 
paliativní a hospicové pé e 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí 
nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní medicína a lé ba bolesti 
a souvisejících obor , s pedagogickou zkušeností. 

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 

 

 

8.7 Program kurzu Psychologie v paliativní medicín  

P edm t Minimální 
po et hodin 

Základy komunikace v paliativní pé i 

„Já v komunikaci“ (Za pomoci sebezkušenostních technik a diskuse 

k tématu lépe pochopit prožívání, psychické pochody a možné d vody, 
nap . problémové komunikace umírajících pacient  a jejich p íbuzných). 

 

 

7 

Závažné onemocn ní, smrt a ztráta 

„ Já a nevylé itelná nemoc“, „Já a smrt“ (Vlastní zkušenosti s umíráním, 
smrtí, ztráta v život , emoce spojené se smrtí – strach, úzkost, panika, 

jaké používám obrany, fáze vyrovnávání se smrtí podle E. Kubler-Ross, 

práce s poz stalými, patologické truchlení). 

 

 

7 

Možnosti a limity, syndrom vyho ení 

„Já v paliativní pé i“ Vlastní pot eby – jejich uv dom ní si: 
 co je profesionalita, 

 moje motivace k práci v paliativní medicín , 
 co m  vy erpává v mojí práci, co m  nabíjí, 
 co je syndrom vyho ení, jak se projevuje, znám jej?, 

 jak se bránit syndromu vyho ení, jaké používám mechanismy, 

 pozitivní lad ní, pochvala, nácvik relaxace, co mi pomáhá. 

 

 

 

 

7 

Celkem 21 hodin, nebo e-learning 21 

 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Psychologie v paliativní 
medicín  

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí 
nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní medicína a lé ba bolesti 

a souvisejících obor , s pedagogickou zkušeností. 

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
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8.8 Program kurzu Komunikace v paliativní medicín  

P edm t Minimální 
po et hodin 

Komunika ní strategie – komunikace jako nástroj pé e – psychologie 

komunikace, moje komunika ní dovednosti. 
4 

Kontakt zdravotník – pacient: nácvik, zp tná vazba, bilance. 2 

Komunikace o limitaci lé by v r zných prost edích (onkologie, nefrologie, 

intenzivní medicína) – nácvik, zp tná vazba.  
3 

Komunikace s pacientem nep ijímajícím diagnózu – nácvik, zp tná vazba, 

bilance. 
2 

Komunikace o hospicové pé i – nácvik, zp tná vazba, bilance. 1 

Komunikace s p íbuzným nespokojeným s výsledky pé e – nácvik, zp tná 

vazba, bilance. 
3 

Komunikace s nemocným s projevy organického psychosyndromu – 

nácvik, zp tná vazba, bilance. 
2 

Jak komunika n  vést „rodinnou konferenci“ (setkání paliativního týmu 

s rodinou a pacientem s cílem nastavení plánu paliativní pé e) – nácvik, 

zp tná vazba. 

2 

Podp rná komunikace s umírajícím pacientem –   nácvik, zp tná vazba, 

bilance. 
2 

Celkem 21 hodin, nebo e-learning 21 

 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Komunikace v paliativní 
medicín  

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí 

nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní medicína a lé ba bolesti 

a souvisejících obor , s pedagogickou zkušeností. 

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 

V STNÍK MZ R        ČÁSTKA 11/202178



 

8.9 Program kurzu Management bolesti a ostatních symptom   

P edm t 
Minimální 

po et hodin 

Hodnocení symptom  pokro ilého onemocn ní (komunikace 

a dotazníkové nástroje). 
1 

Paliativní management symptom  metastatického nádorového onemocn ní 
(plicní metastázy, kostní metastázy, jaterní metastázy, mozkové metastázy, 
maligní výpotky, maligní st evní obstrukce). 

3 

Nej ast jší typy nádorové bolesti a jejich ešení. 1 

Nej ast jší typy chronické nenádorové bolesti a možnosti jejich ešení. 2 

Invazivní metody v lé b  nádorové a nenádorové bolesti. 1 

Hematologické aspekty pé e o pacienta s pokro ilým onemocn ním 
(prevence a lé ba TEN, krvácivé poruchy, zásady transfuzní lé by). 

1 

Praktická farmakologie analgetik, koanalgetik, antiemetik, anxiolytik, 

antidepresiv a antipychotik. 
2 

 Paliativní postupy u kardiologických pacient  (pacemakery, ICD, 
inotropní podpora). 

1 

Paliativní management symptom  pokro ilých fází ALS, RS, morbus 

Parkinson. 
1 

Paliativní management symptom  end stage onemocn ní ledvin. 1 

Digestivní symptomy pokro ilého onemocn ní (nevolnost, zvracení, 
singultus, pr jem, zácpa). 

2 

Aplika ní cesty u pacient  v paliativní pé i (v etn  dlouhodobých žilních 

vstup , port , subkutánní podání, intranasální podání, rektální podání). 
1 

Paliativní management symptom  pokro ilých fází plicních onemocn ní 
(CHOPN, cystická fibroza, idioaptická plicní fibroza atd.). 

1 

Syndrom anorexie-kachexie;.výživa a hydratace u pacient  v paliativní 
pé i. 

1 

Management úzkosti, deprese, deliria a poruch spánku. 1 

Symptomy terminální fáze - pé e o umírajícího pacienta. 1 

Když se lé ba symptom  neda í... Refrakterní symptomy a možnosti 
jejich ešení (nap . paliativní sedace). 

1 

Celkem 22 hodin, nebo e-learning 22 

 
Personální zabezpe ení a technické vybavení kurzu Management bolesti 
a ostatních symptom  

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí 
nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní medicína a lé ba bolesti 

a souvisejících obor , s pedagogickou zkušeností. 
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Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 

 

 

8.10 Program Multidisciplinární kazuistický seminá   

P edm t Minimální 
po et hodin 

Prezentace kazuistik pacient  s pokro ilými onkologickými    

a neonkologickými onemocn ními; 

 multidisciplinární zhodnocení pot eb, hodnot, p ání a preferencí 
pacienta, 

 stanovení plánu paliativní pé e,  

 komplexní paliativní intervence v etn  managementu symptom ,  

 organiza ní zajišt ní pé e,  

 klinické, etické a právní aspekty rozhodování v paliativní pé i. 

 

 

 

 

14 

Celkem 14 hodin, nebo e-learning 14 

 
Personální a technické zabezpe ení Multidisciplinárního kazuistického seminá e 

Personální zabezpe ení 

 Lekto i se specializovanou zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí 
nebo zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru paliativní medicína a lé ba bolesti 

a souvisejících obor , s pedagogickou zkušeností. 

Technické vybavení 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 
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