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1 Cíl vzd lávání v nástavbovém oboru 

Cílem vzd lávání v nástavbovém oboru koloproktologie je získání klinických  
a teoretických znalostí a praktických dovedností v oboru koloproktologie tak, aby absolvent 
byl schopen poskytnout vysoce kvalifikovanou diagnostickou a terapeutickou pé i  
v problematice st evních onemocn ní v etn  kone níku a ánu. 

 
2 Minimální požadavky na vzd lávání v nástavbovém oboru 

 Podmínkou pro za azení do nástavbového oboru koloproktologie je získání 
specializované zp sobilosti v oboru chirurgie. 

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 
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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 koloproktologie je v minimální délce 24 m síc ,  
z toho: 

 
ást I. 

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

a) povinná odborná praxe v oboru koloproktologie 
Akreditované za ízení Po et m síc  
koloproktologie 
Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky stanovené 
vzd lávacím programem koloproktologie.   

24 

 
 
   
  z toho 

chirurgie – poskytovatel zdravotních služeb poskytující 
l žkovou zdravotní pé i v oboru chirurgie s akreditací II. typu 
a v nástavbovém oboru koloproktologie 
Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky 
stanovené vzd lávacím chirurgie a koloproktologie. 

21 

chirurgie – v komplexním onkologickém centru  
Poskytovatel zdravotních služeb musí spl ovat podmínky 
stanovené vzd lávacím programem chirurgie.  

3 

 
ást II. 

 
2.2 Teoretická ást vzd lávacího program 

 
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  

Kurzy Po et hodin 
kurz Léka ská první pomoc  20 
kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace  12 
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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 
aktivní nebo pasivní ú ast na odborném seminá i nebo konferenci  
s koloproktologickou tématikou 2x ro n  

kurzy a seminá e s koloproktologickou tématikou v zahrani í, 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 (dále jen „LF“) nebo akreditovanými za ízeními, aj. 

 
v rozsahu min. 

20 hod. 

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  

 

Teoretické znalosti 
 Zvládnutí anatomie, fyziologie, funkce a patologie st eva, kone níku a ánu 

ve vztahu ke klinické praxi. 
 Znalost klinických vyšet ovacích postup  a interpretace nález  (v etn  

endoskopie, histopatologie, zobrazovacích metod – RTG, CT, MRI, PET/CT, 
ERUS (endorektální ultrasonografie), funk ní vyšet ení. Znalost screeningových 
a depistážních program . Indikace k jednotlivým vyšet ovacím postup m a jejich 
limity. 

 Základní znalosti o genetice a histopatologii nádorových, zán tlivých, 
degenerativních, event. kongenitálních onemocn ní. 

 Znalosti prevence koloproktologických afekcí. 
 Teoretické znalosti možností chirurgické lé by. 
 P íprava k operaci p ed-, peri- a poopera ní pé i. 
 Pé e o stomie. 
 Znalost jiných lé ebných modalit – režimová opat ení, dietní opat ení, 

farmakoterapie, chemoterapie, radioterapie, biologická lé ba ve vztahu ke spektru 
koloproktologických onemocn ní v rozsahu umož ujícím podílet se na indikaci, 
plánování a vedení multimodální lé by. Dlouhodobé sledování. 
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Minimální po ty výkon  

Proktologie 
 

Kolorektální výkony 

Výkony Ú ast  
u operací 

Po et operací provedených 
školencem 

Resekce tlustého st eva pro 
zhoubné/nezhoubné nádory. 

30 20 

Resekce rekta s anastomózou. 30 15 
Resekce rekta s koloanální/ileoanální 
anastomózou. 

10 5 

Perineální excise rekta. 10 5 
Totální/Subtotální kolektomie. 10 5 
Nespecifické st evní zán ty. 20 10 
Divertikulární choroba. 10 5 
Vrozené vady tlustého st eva, kone níku 
a ánu. 

2 0 

Komplikace stomií. 20 10 
Akutní operace pro obstrukce, perforace, 
zán ty z postižení tlustého st eva, 
kone níku a ánu, úrazy. 

 
20 

 
15 

Celkem 162 90 
 
Kategorie operací 

 
1 Operace hemoroid : 

 Klasická hemoroidektomie, otev ená, nebo zav ená a varianty (Hal, HAL-RAR, 
THD, LHP). 

 Staplerová hemoroidopexe (PPH a ostatní). 
 

2 Operace periproktálních píšt lí: 
 Fistulotomie, fistulektomie. 
 Seton drenáž. 

Výkony Ú ast u 
operací 

Po et operací provedených 
školencem 

Operace hemoroid . 30 20 
Operace periproktálních píšt lí. 30 15 
Ostatní proktologické operace. 20 10 
Transanální výkony. 10 4 
Operace pro fekální inkontinenci. 5 3 
Operace pro prolaps a poruchy 
vyprazd ování. 

5 3 

Celkem 100 55 
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 Posuvný slizni ní lalok. 
 Ostatní operace – LIFT, Plug, Kolagénová pasta, tká ové lepidlo, kmenové bu ky, 

VAAFT,atd). 
 Operace rektovaginální fistuly (jiné než posuvný slizni ní lalok). 

 
3. Ostatní proktologické operace: 

 Incize a drenáž periproktálních absces . 
 Laterální interní sfinkterotomie. 
 Injekce botulotoxinu do oblasti vnit ního análního sfinkteru. 
 Excize perianální léze (kožní duplikatury, kondylomata atd). 
 Operace pilonidálních sinus  ( excize, Karydakis v lalok, Limberg v lalok,Bascom 

cleft,Gips, VAAPS, laserové operace, atd.). 
 Excize /exteriorizace perianální supurativní hidradenitidy. 
 Lalokové plastiky pro fisury, nebo perianální tumory. 

 
4. Transanální operace: 

 Transanální excise tumoru/polypu. 
 Transanální endoskopická mikrochirurgie (TEM, TOE,TAMIS.). 
 Anoplastika pro strikturu, nebo ectropium. 
 Transanální, nebo transperineální operace rektokél, v etn  staplerových operací. 

 
5. Operace pro fekální inkontinenci: 

 Sfinkteroplastika, Gracilostika, gluteální plastika. 
 Sakrální neuromodulace –I.a II. fáze ( zavedení stimula ní elektrody a implantace 

stimulátoru). 
 

6. Operace pro prolaps a poruchy vyprazd ování: 
 Perineální operace (Delorme, Altemeier). 
 Transabdominální resek ní/neresek ní rektopexe – konven n , nebo laparoskopicky, 

s použitím implantátu, nebo bez implantátu. 
 

7. Resekce tlustého st eva: 
 Parciální resekce tlustého st eva pro zhoubné/nezhoubné nádory konven ním, 

laparoskopickým, nebo robotickým p ístupem: 
- Ileokolická resekce. 
- Pravostranná hemikolektomie. 
- Resekce p í ného tra níku. 
- Resekce slezinného ohbí. 
- Levostranná hemikolektomie. 
- Resekce esovité kli ky. 
- Hartmannova operace. 

 
8. Nízká p ední resekce kone níku: 

 Nízká p ední resekce kone níku pro zhoubné/nezhoubné nádory. Ru n  šitá,  
ev. staplerová kolorektální anastomóza, konven ním, laparoskopickým,  
nebo robotickým p ístupem. 
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9. Resekce rekta s kolo-anální/ileoanální anastomózou: 
 Nízká p ední resekce s koloanální anastomózou – ru n  šitá, staplerová, kolický 

pouch konven ním, laparoskopickým, nebo robotickým p ístupem. 
 Resekce rekta s ileoanální pouch anastomózou konven ním, laparoskopickým,  

nebo robotickým p ístupem. 
 

10. Perineální resekce rekta 
 Perineální resekce p i abdominoperinální resekci rekta konven ním p ístupem,  

nebo p ístupem TAMIS. 
 Perineální resekce p i proktektomii pro nespecifické st evní zán ty konven ním 

p ístupem, nebo p ístupem TAMIS. 
 

11. Subtotální/totální kolektomie: 
 Subtotální/totální kolektomie s nebo bez anastomózy, krom  kolektomie  

p i ileoanální pouch anastomóze, konven ním, nebo laparoskopickým p ístupem. 
 

12. Nespecifické st evní zán ty: 
 Operace pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitida zahrnující segmentální resekce 

tlustého a tenkého st eva, subtotální kolektomie s nebo bez anastomózy, restorativní 
proktokolektomie s ileoanální pouch anastomozou, strikturoplastiky tenkého st eva, 
proktektomie, konven ním, laparoskopickým, nebo TAMIS p ístupem. 

 
13. Divertikulární nemoc: 

 Elektivní operace pro divertikulární nemoc zahrnující segmentální resekce tlustého 
st eva s, nebo bez anastomózy konven ním, nebo laparoskopickým p ístupem.

 
14. Operace stomií: 

 Konstrukce, revize, okluze kolostomií, ileostomií. 
 Operace pro peristomální hernie. 
 Operace pro jiné stomické komplikace (stenóza, prolapse atd.). 

 
15. Akutní operace: 

 Pro obstrukci tenkého a tlustého st eva. 
 Pro perforaci tenkého a tlustého st eva. 
 Pro invaginaci a volvulus tenkého a tlustého st eva. 
 Pro krvácení tenkého a tlustého st eva po selhání konzervativní/endoskopické 

terapie. 
 

Praktické dovednosti 

 
Stanovení 
diagnózy 

 Školenec s požadovanými teoretickými p edpoklady musí pod 
dohledem školitele navšt vovat akreditované pracovišt ,  
kde jsou p ijímáni noví pacienti. Po zácviku školitelem musí 
vyšet ovat sám a referovat školiteli, nau it se samostatn  stanovit 
diagnózu, dle pot eby konzultovat školitele. 
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Terapie 

 Školenec musí získat znalosti o lé ebných, zejména opera ních, 
postupech a jejich indikacích. Musí být schopen doporu it 
pacientovi vhodný postup konzervativní nebo opera ní lé by.  
Musí být schopen operace provád t. 

 Musí ovládat rigidní endoskopii – anoskopii a rektoskopii  
a základní endoskopické výkony: odb r bioptických vzork , 
transanální endoskopickou polypektomii, výkony  
p i hemoroidech, abscesech a píšt lích, metody hemostázy. 

 Musí znát typy a možnosti rekonstruk ních výkon . Musí být 
seznámen s úskalími ešení hrani ních stav . Musí získat základní 
znalosti o rehabilitaci s d razem na všestrannou pé i  
o stomie. 

 
 
 

Onkologie 

 Školenec musí mít znalosti o protokolech a zásadách onkologické 
terapie, tzn. adjuvantní, neoadjuvantní a paliativní radioterapie, 
chemoterapie a imunoterapie, musí být informován o základních 
onkologických preparátech a lé ebných režimech. Ú astní se v 
rámci p ípravy spole n  vyšet ení pacienta radioterapeutem a 
onkologem. M l by být také p ítomen sd lení návrhu lé by 
pacientovi a diskusi o terapii. Musí být seznámen 

 s vedlejšími ú inky terapie a její snášenlivosti tak, aby byl schopen 
vysv tlit její ú inky. Musí být seznámen se zp soby ešení velmi 
pokro ilých nádor . 

 
 

Multidisciplinární 
konference 

 Školenec by m l doložit, že se zú astnil pravidelných 
multidisciplinárních konzilií se zastoupením všech základních 
obor , které se na diagnostic a lé b  podílejí (chirurg, onkolog, 
radioterapeut, p ípadn  radiolog, internista, gastroenterolog, 
endoskopista, urolog) a kde se stanoví komplexní terapeutický plán. 

 
Paliativní terapie 

 B hem pobytu na onkologii by se m l seznámit se zásadami 
paliativní terapie a lé by bolesti. 

 
Samostatné chirurgické výkony 

Školenec by se m l podílet na opera ních výkonech a samostatn  je provést  
na akreditovaném chirurgickém pracovišti, kde se ro n  provádí nejmén  150 operací na 
tlustém st ev , kone níku a ánu, z nich nejmén  50 resekcí tlustého st eva a 25 resekcí nebo 
exstirpací kone níku. 

 
Výkony Po et 
Resekce st eva 50 

z toho provést min. 20 
Resekce nebo exstirpace kone níku 25 

z toho provést min. 10 
Operace hemoroid , resp. afekce ánu 30 

z toho provést min. 20 
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Povinné stáže Po et 
Aktivní ú ast na indika ním seminá i akreditovaného za ízení. 12 
Ú ast na radiodiagnostickém odd lení p i vyšet ování. 5 
Návšt va ambulance akreditovaného za ízení pro adjuvantní, 
neoadjuvantní a paliativní terapii kolorektálního a análního karcinomu. 5 

Ú ast na radioterapeutickém pracovišti p i plánování a aplikaci RT. 5 
Návšt va ambulance endoskopického pracovišt . 2 
Návšt va genetické poradny pro rizikové pacienty. 1 
Aktivní nebo pasivní ú ast na odborném seminá i nebo konferenci  
s koloproktologickou tématikou. 

2x 
ro n  

 
4 Všeobecné požadavky 

 
Absolvent vzd lávání v nástavbovém oboru:  
 má znalosti právních p edpis  Evropské unie, p edpis  vydávaných Ministerstvem 

zdravotnictví, Ministerstvem životního prost edí, pop . jinými ú ady státní správy  
ve vztahu k oblasti zdravotnictví, 

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

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

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

Vzd lávání probíhá pod vedením p id leného školitele v akreditovaném za ízení. 
a) Pr b žné hodnocení školitelem 

 záznamy o absolvované praxi a školicích akcích v pr kazu odbornosti 
v šestim sí ních intervalech, záznamy o provedených výkonech, 

 celkové hodnocení školitelem po ukon ení praktické ásti. 
b) P edpoklady 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, 
 p edložení seznamu p edepsaných opera ních výkon , 
 vypracování písemné práce na zadané odborné téma, 
 potvrzení o absolvování kurz  a vzd lávacích akcí (viz tab. ást II.). 
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c) Vlastní záv re ná zkouška 

 praktická ást – opera ní výkon (m že být proveden b hem specializa ní 
stáže), 

 teoretická ást – 3 odborné otázky, 1 otázku m že nahradit obhajoba 
písemné práce. 

 
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. 

Absolvent nástavbového oboru má získat dostate né teoretické znalosti a praktické 
dovednosti tak, aby mohl p sobit v koloproktologii, byl schopen samostatné práce a byl 
platným lenem multidisciplinárního týmu. Musí být schopen kvalifikovan  zhodnotit stav 
onemocn ní a navrhnout nejlepší ešení i s ohledem k postoj m pacienta. Musí být schopen 
vysv tlit podstatu onemocn ní, možnosti a zp soby jeho ešení. Musí mít dostate né praktické 
zkušenosti v chirurgickém ešení v etn  indikací a kontraindikací jednotlivých výkon . Musí 
mít základní znalosti v oblasti rekonstruk ní chirurgie. Absolvent musí prokázat dostate né 
teoretické znalosti, znalosti aktuálního písemnictví a moderních postup . M l by být schopen 
prezentovat výsledky své práce na odborných symposiích a v asopisech. 

 

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., 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 kapitole 7.1.  

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 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). 
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7.1 Akreditované za ízení (AZ) 

Personální 
zabezpe ení 

 2 školitelé se zvláštní odbornou zp sobilost nebo zvláštní specializovanou 
zp sobilost v oboru koloproktologie 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 za ízení 
profesním životopisem. 

V cné  
a technické 

vybavení 

 Nejmén  2 opera ní sály zp sobilé pro b išní operativu a vybavené  
pro opera ní výkony typu videolaparoskopické chirurgie. 

 AZ musí poskytovat l žkovou zdravotní pé i v oboru chirurgie v etn  
jednotky intenzivní pé e. 

 Seznam typu výkon  a jejich po et za rok: 
- operace na tlustém st ev , kone níku a ánu – min. 150, 
- z toho 
- resekce tlustého st eva – min. 50, 
- resekce nebo exstirpace kone níku – min. 25. 

 Sou ásti podílející se na innosti za ízení: 
- l žkové odd lení anesteziologie a intenzivní medicíny, 
- radiodiagnostické odd lení, 
- interní odd lení – zajišt ní všech konzilií, 
- dostupnost endoskopie, 
- služba laborato e hematologické, biochemické a mikrobiologické, 
- vazba na patologicko – anatomické odd lení. 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

 Pohotovostní služba: 
- chirurg se specializovanou zp sobilostí v oboru chirurgie, 
- léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru anesteziologie  

a intenzivní medicína (akutní stavy a operace), 
- dostupný léka  se specializovanou zp sobilostí v oboru radiologie  

a zobrazovací metody a v oboru vnit ní léka ství. 
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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 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 
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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. 

Systém sociálního zabezpe ení a léka ská posudková služba. 
Nemocenské pojišt ní. 
D chodové pojišt ní. 
Sociální pomoc a sociální služby. 

Léka ská etika. 
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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. 
Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL. 
Záv r kurzu, shrnutí. 
Celkem 4 hodiny, nebo e-learning 
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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 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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