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Změny obecně 

 

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 

způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších 

předpisů, a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Minister-

stvo zdravotnictví úpravy ve vzdělávacích programech specializačního vzdělávání lékařů a nástavbových 

oborů. Uvedené jednotné úpravy ve vzdělávacích programech nenahrazují původní znění vzdělávacích 

programů vydaných ve Věstnících MZ ČR v roce 2009–2010. Vzdělávací 

programy vydané ve Věstnících MZ ČR v roce 2011 se mění pouze v níže uvedených bodech, s výjimkou 

těchto změn zůstává obsah vzdělávacích programů nadále v platnosti v rozsahu jejich původního znění. 

Ministerstvo zdravotnictví informuje, že znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů 

specializačního vzdělávání a nástavbových oborů kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské 

etiky, komunikace, managementu 

a legislativy“, přičemž délka platnosti kurzů není dosud upravena žádným právním předpisem. Minister-

stvo zdravotnictví informuje, že tímto Věstníkem MZ stanovuje délku platnosti kurzu „Lékařská první 

pomoc“ a „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ na 5 let a délku platnosti 

kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání návykových látek“ na 10 let od jeho absolvo-

vání. 

 

Změny týkající se vzdělávacího programů Dětské lékařství (Věstník 2009, částka 8, Listopad 2009) 

 

A) V definici personálního zabezpečení akreditovaného pracoviště se označení vedoucí či vedoucí lékař 

či vedoucí AP či garant nahrazuje označením školitel  

 

B) Konkrétně stanovený minimální počet lůžek se nahrazuje podmínkou lůžkové části u níže uvedených 

vzdělávacích programů 

 

C) Počet porodů ve výši 500 se nahrazuje počtem 600 porodů u I. typu akreditovaného pracoviště a počet 

přijatých dětí (bez novorozenců) na lůžka dětského oddělení (dále jen „DO“) ročně ve výši 750 se nahra-

zuje počtem přijatých dětí (bez novorozenců) na lůžka DO ročně ve výši 1000 u I. typu akreditovaného 

pracoviště; počet přijatých dětí (bez novorozenců) na lůžka DO ročně ve výši 1200 se nahrazuje počtem 

přijatých dětí (bez novorozenců) na lůžka DO ročně ve výši 1500 u II. typu akreditovaného pracoviště. 

Personální požadavky na AP I. typu ve znění: „Vedoucí AP/školitel dětského oddělení (dále jen „DO“) 

má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specia-

lizovanou způsobilost v oboru dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobi-

losti a s min. úvazkem 1,0. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání léka-

ře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe 

od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 1,0. Na DO působí minimálně jeden další lékař 

se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství nebo i s jinou pediatrickou specializovanou způ-

sobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí (např. neonatologie, 

dětská nefrologie, dětská kardiologie, atd.)“ se nahrazuje zněním: „2 školitelé dětského oddělení (dále 

jen „DO“), kteří mají nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specia-

lizace nebo specializovanou způsobilost v oboru dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání speci-

alizované způsobilosti a s min. 

úvazkem 1,0. Na DO působí minimálně jeden další lékař se specializovanou způsobilostí v oboru dětské 

lékařství nebo i s jinou pediatrickou specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí 

(např. neonatologie, dětská nefrologie, dětská kardiologie, atd.)“. 

http://www.mzcr.cz/Legislativa/Soubor.ashx?souborID=16808&typ=application/pdf&nazev=ZDRAVOTNICTVI%2001-13.pdf
http://www.mzcr.cz/Legislativa/Soubor.ashx?souborID=16808&typ=application/pdf&nazev=ZDRAVOTNICTVI%2001-13.pdf


D) Personální požadavky na AP II. typu ve znění: „Vedoucí AP/školitel dětského oddělení má nejvyšší 

vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou 

způsobilost v oboru dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a 

s min. úvazkem 1,0. Školitel má nejvyšší vzdělání v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře 

v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost 

v oboru dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 

1,0. Na DO působí minimálně jeden další lékař se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství 

nebo i s jinou pediatrickou specializovanou způsobilostí nebo zvláštní odbornou způsobilostí (např. neo-

natologie, dětská nefrologie, dětská kardiologie, atd.)“ se nahrazuje zněním s navýšením počtu školitelů: 

„Min. 4 školitelé mají nejvyšší vzdělání 

v oboru a nejméně 10 let výkonu povolání lékaře v oboru specializace nebo specializovanou způsobilost 

v oboru dětské lékařství, z toho min. 5 let praxe od získání specializované způsobilosti a s min. úvazkem 

1,0. Na DO nebo na neonatologickém oddělení, které je součástí nemocnice, v níž DO působí, pracují 

minimálně 3 další lékaři se specializovanou 

způsobilostí v oboru dětské lékařství nebo se zvláštní odbornou způsobilostí v jiném pediatrickém oboru 

(z nich minimálně jeden v nástavbovém oboru neonatologie) a s úvazkem 1,0“.  

 

E) Ve Vlastním specializovaném výcviku – v délce minimálně 36 měsíců se definice „Postup do speciali-

zovaného výcviku je podmíněn splněním všech požadavků stanovených pro výcvik v rámci základního 

pediatrického kmene a úspěšným absolvováním povinného kurzu po základním pediatrickém kmeni a 

písemného testu“ nahrazuje zněním: „Postup do specializovaného výcviku je podmíněn splněním všech 

požadavků stanovených pro výcvik 

v rámci základního pediatrického kmene a úspěšným absolvováním povinného kurzu po základním pedi-

atrickém kmeni“. 

 

F) V části „Hodnocení specializačního vzdělávání“ písm. b) se znění „absolvování povinného kurzu Zá-

klady dětského lékařství po základním pediatrickém kmeni“ a „úspěšné absolvování testu na závěr povin-

ného kurzu Základy pediatrie po základním pediatrickém kmeni“ nahrazuje zněním: „absolvování po-

vinného kurzu Základy dětského lékařství po základním pediatrickém kmeni, včetně úspěšného absolvo-

vání rozboru kazuistiky z mateřského pracoviště“. 

 

G) V části „Hodnocení specializačního vzdělávání“ písm. b) se znění „absolvování povinného kurzu Zá-

klady dětského lékařství po základním pediatrickém kmeni“ a „úspěšné absolvování testu na závěr povin-

ného kurzu Základy pediatrie po základním pediatrickém kmeni“ nahrazuje zněním: „absolvování po-

vinného kurzu Základy dětského lékařství po základním pediatrickém kmeni, včetně úspěšného absolvo-

vání rozboru kazuistiky z mateřského pracoviště“. 

H) V části „Hodnocení specializačního vzdělávání“ písm. c) se znění: „publikační a přednášková činnost: 

v průběhu přípravy školenec přednese 2 odborné přednášky na úrovni minimálně ústavního semináře a 

navrhne a obhájí postup při rozboru kazuistiky (připraví písemné zpracování kazuistiky podle pokynů pro 

autory časopisu Československá 

pediatrie), která bude u zkoušky předmětem diskuze (tuto část zkoušky lze nahradit vlastní publikací 

v recenzovaném časopise - první nebo referující autor)“ se nahrazuje zněním: „publikační a přednášková 

činnost: v průběhu přípravy školenec přednese 2 odborné přednášky na úrovni minimálně ústavního se-

mináře a připraví písemné zpracování kazuistiky podle pokynů pro autory časopisu Česko-slovenská pe-

diatrie, která bude u zkoušky 

předmětem diskuze (tuto část zkoušky lze nahradit vlastní publikací v recenzovaném časopise – první 

nebo referující autor“). 

 

I) V kurzu „Základy dětského lékařství“ se znění: „Ověření znalostí testem“ nahrazuje zněním: „Ověření 

znalostí prezentací kazuistiky z mateřského pracoviště (formát PowerPoint)“. 


