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NávrhNávrh

VYHLÁŠKA o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních VYHLÁŠKA o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních 
lékařů a o změně vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního lékařů a o změně vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech 
certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. a) a g) 
zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 
povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 
189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb. :189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb. :

Návrh vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních Návrh vyhlášky o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních 
lékařů a o změně vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního lékařů a o změně vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního 
vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech 
certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů. certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů. 
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ČR o postgraduálním vzdělávání
Současné platné vyhlášky MZ 
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Rozhodující je datum přihlášení do oboru.Rozhodující je datum přihlášení do oboru.



Obor traumatologie, nově úrazová chirurgie - matení pojmů.Obor traumatologie, nově úrazová chirurgie - matení pojmů.

Atestace nejdříve po 5 letech přípravy.Atestace nejdříve po 5 letech přípravy.

Předepsané spektrum operací.Předepsané spektrum operací.

Veřejně dostupný sylabus otázek.Veřejně dostupný sylabus otázek.

Operační výkon – ověřený protokol.Operační výkon – ověřený protokol.

Všeobecně povinné kurzy a školení (atomový zákon, etika Všeobecně povinné kurzy a školení (atomový zákon, etika 
atd. …)atd. …)

Povinný předatestační osmidenní kurz 1x ročně.Povinný předatestační osmidenní kurz 1x ročně.

Zkouška 2x ročně.Zkouška 2x ročně.

Písemná práce na zadané téma - článek v recenzovaném Písemná práce na zadané téma - článek v recenzovaném 
časopise.časopise.

Bez návaznosti na jinou atestaci.Bez návaznosti na jinou atestaci.

Termín atestací na webu společnosti a všech LF.Termín atestací na webu společnosti a všech LF.



Inovace 2017Inovace 2017

Poslední inovace 2017 s platností od 1. 7. 2017Poslední inovace 2017 s platností od 1. 7. 2017
Název „nástavbový obor“ se mění v „certifikovaný kurz“.Název „nástavbový obor“ se mění v „certifikovaný kurz“.

Pouze po předchozí atestaci z chirurgie.Pouze po předchozí atestaci z chirurgie.
Bez vlastní kmenové zkoušky.Bez vlastní kmenové zkoušky.

Prováděcí vyhlášky se tvoří.Prováděcí vyhlášky se tvoří.

Příprava 2 roky.Příprava 2 roky.
Školitel z akreditovaného pracoviště.Školitel z akreditovaného pracoviště.
Předatestační kurz atd. se nemění.Předatestační kurz atd. se nemění.
Název „úrazová chirurgie“.Název „úrazová chirurgie“.



Prováděcí vyhlášky MZ dosud nejsou.Prováděcí vyhlášky MZ dosud nejsou.

Složení akreditační komise – nové.Složení akreditační komise – nové.

Specializační oborové rady z řad LF – nové.Specializační oborové rady z řad LF – nové.

Vyučující a zkoušející - certifikace MZ ČR, Vyučující a zkoušející - certifikace MZ ČR, 

s nejvyšším vzděláním v oboru – nové jmenování.s nejvyšším vzděláním v oboru – nové jmenování.



AkreditaceAkreditace

Akreditace je povinná pro poskytovatele Akreditace je povinná pro poskytovatele 
zdravotnických služeb z důvodu možnosti přípravy zdravotnických služeb z důvodu možnosti přípravy 
k atestaci na vlastním pracovišti.k atestaci na vlastním pracovišti.

Jeden školitel na max. tři školence v oboru.Jeden školitel na max. tři školence v oboru.



ParadoxyParadoxy

Traumatologie patří mezi 5 základních úkolů WHO.Traumatologie patří mezi 5 základních úkolů WHO.

Trauma je nejčastější příčina úmrtí mužů do 35 let.Trauma je nejčastější příčina úmrtí mužů do 35 let.

Rizika terorismu, hromadná neštěstí atd.Rizika terorismu, hromadná neštěstí atd.

Dochází k ohrožení stávající sítě traumacenter.Dochází k ohrožení stávající sítě traumacenter.



Kmenová zkouškaKmenová zkouška

Dosud presenční - za výdrž.Dosud presenční - za výdrž.

Předpokládá se ústní, před komisí, se záznamem a uložením na Předpokládá se ústní, před komisí, se záznamem a uložením na 
MZ ČR.MZ ČR.

Právní validita k samostatné praxi se nepředpokládá.Právní validita k samostatné praxi se nepředpokládá.

Nenahrazuje tzv. I. atestaci starého systému.Nenahrazuje tzv. I. atestaci starého systému.



Zařazení lékařůZařazení lékařů

L1: pod dozorem (dozorující do 20 min k dispozici,L1: pod dozorem (dozorující do 20 min k dispozici,
přítomen na pracovišti) - do kmenepřítomen na pracovišti) - do kmene

L2: pod dohledem (do 30 minut, L2: pod dohledem (do 30 minut, 
nemusí být na pracovišti) - po kmeninemusí být na pracovišti) - po kmeni

L3: atestovaný - po atestaciL3: atestovaný - po atestaci



ResuméResumé

Starý dosud platný systém:Starý dosud platný systém:

Kmenová zkouška po 2 letechKmenová zkouška po 2 letech

Atestační nejdříve po 3 letechAtestační nejdříve po 3 letech

Celkově nejdříve po 5 letechCelkově nejdříve po 5 letech



Nový systém - přihlášení po 1.7.2017Nový systém - přihlášení po 1.7.2017

Kmenová zkouška z chirurgie po 2 letechKmenová zkouška z chirurgie po 2 letech

Atestace z chirurgie po 3 letechAtestace z chirurgie po 3 letech

následněnásledně

Přihláška k atestaci z úrazové chirurgiePřihláška k atestaci z úrazové chirurgie

Atestace nejdříve po 2 letechAtestace nejdříve po 2 letech

Doplnění operačních výkonůDoplnění operačních výkonů

Příprava stejnáPříprava stejná

Zkouška po chir. atestaci není problematickáZkouška po chir. atestaci není problematická

Celkově nejdříve po 7 letechCelkově nejdříve po 7 letech

ResuméResumé



Náš cílNáš cíl

Potřeba zaměstnavatele je mít akreditaci.Potřeba zaměstnavatele je mít akreditaci.

K akreditaci je třeba atestovaného.K akreditaci je třeba atestovaného.

Ustanovení zaměstnavatelem do funkce ordináře.Ustanovení zaměstnavatelem do funkce ordináře.

Potřeba pro pracoviště, nikoliv pro chirurga.Potřeba pro pracoviště, nikoliv pro chirurga.

Výhodné pro pracovníka.Výhodné pro pracovníka.



Děkuji Vám za pozornost.Děkuji Vám za pozornost.
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