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1 Cíl specializaþního vzdČlávání
Cílem specializaþního vzdČlávání v oboru pneumologie a ftizeologie je dosažení úplné
kvalifikace v oboru pneumologie a ftizeologie, získání potĜebných teoretických znalostí
a praktických dovedností v oblasti prevence, dispenzarizace, diagnostiky a terapie
onemocnČní dýchacího ústrojí a jiných patologických stavĤ postihujících dýchací ústrojí.
Specialista oboru pneumologie a ftizeologie musí být schopen samostatného kvalifikovaného
rozhodování pĜi Ĝešení klinických problémĤ v oboru. MČl by být rovnČž obeznámen
s metodologií výzkumné práce a být schopen iniciovat výzkumné projekty a zaujímat
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zasvČcená stanoviska k výzkumu. MČl by být schopen vyuþovat v oboru pneumologie
a ftizeologie a pĤsobit jako školitel.

2 Požadavky na specializaþní vzdČlávání
Podmínkou pro zaĜazení do specializaþního vzdČlávání v oboru pneumologie
a ftizeologie je získání odborné zpĤsobilosti k výkonu povolání lékaĜe ukonþením nejménČ
šestiletého prezenþního studia na lékaĜské fakultČ, které obsahuje teoretickou a praktickou
výuku v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékaĜství.
Specializaþní vzdČlávání se uskuteþĖuje pĜi výkonu lékaĜského povolání formou
celodenní prĤpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní dobČ podle
ustanovení § 83 zákona þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
Specializaþní vzdČlávání mĤže probíhat jako rozvolnČná pĜíprava, to je pĜi nižším
rozsahu, než je stanovená týdenní pracovní doba. V tomto pĜípadČ celková délka, úroveĖ
a kvalita nesmí být nižší než v pĜípadČ celodenní prĤpravy.
Stáže v základním interním kmeni mohou být absolvovány v libovolném poĜadí.
Podmínkou pro získání specializované zpĤsobilosti v oboru pneumologie a ftizeologie
je zaĜazení do oboru, absolvování základního interního kmene (24 mČsícĤ), specializovaného
výcviku (24 mČsícĤ) a úspČšné složení atestaþní zkoušky. Celková doba specializaþního
vzdČlávání je minimálnČ 4 roky, z toho
2.1

Základní interní kmen – v délce minimálnČ 24 mČsícĤ

ýást I.
a) všeobecná povinná praxe
Akreditované pracovištČ
anesteziologie a intenzivní medicína
a intenzivní péþe

Poþet mČsícĤ
1), 2)

– lĤžkové oddČlení resuscitaþní

2

chirurgie 1), 3) – lĤžkové oddČlení všeobecné chirurgie (s minimálním poþtem
35 lĤžek)

2

vnitĜní lékaĜství 1), 4) – standardní interní lĤžkové oddČlení s neselektovaným
pĜíjmem nemocných

2

b) povinná praxe v oboru kmene
Akreditované pracovištČ
1), 4), 5)

Poþet mČsícĤ

vnitĜní lékaĜství
– standardní interní lĤžkové oddČlení s neselektovaným
pĜíjmem nemocných s akreditací I. nebo II. typu

12

pneumologie a ftizeologie 1), 6), 7), 8)

6

Výcvik probíhá na standardních interních pracovištích, resp. klinikách s nepĜetržitým
a neselektovaným pĜíjmem nemocných a dostateþnČ velkým spádovým územím, která získala
akreditaci nejménČ pro interní kmen. PracovištČ disponují náležitým personálním
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a pĜístrojovým vybavením a zázemím pro školence. Všeobecná povinná praxe i povinná praxe
v oboru kmene probíhá na pĜíslušných pracovištích téže nebo i jiné nemocnice, která získala
akreditaci. Požadavky vzdČlávacího programu je možné splnit na více akreditovaných
pracovištích, pokud je nezajistí v celém rozsahu mateĜské pracovištČ.
2.2

Vlastní specializovaný výcvik – v délce minimálnČ 24 mČsícĤ

Postup do specializovaného výcviku je podmínČn splnČním všech požadavkĤ
stanovených pro výcvik v rámci základního interního kmene (vþetnČ úspČšného absolvování
povinného kurzu Novinky z vnitĜního lékaĜství po základním interním kmeni). Probíhá na
pracovištích akreditovaných pro specializaþní vzdČlávání v oboru pneumologie a ftizeologie
a dalších oborech. Vlastní specializovaný výcvik je urþen i pro lékaĜe se specializací I. stupnČ
v oboru interní lékaĜství.
ýást II.
c) povinná praxe
Akreditované pracovištČ

Poþet mČsícĤ

pneumologie a ftizeologie 1), 6) – ambulantní pracovištČ

3

ýást III.
d) povinná praxe
Akreditované pracovištČ
pneumologie a ftizeologie

Poþet mČsícĤ

1), 7), 8)

19
1), 7), 8)

pneumologie a ftizeologie
– základní lĤžkové pracovištČ
s akreditací II. typu nebo specializované lĤžkové pracovištČ
s akreditací III. typu

16

pneumologie a ftizeologie 1), 8) – specializované lĤžkové
pracovištČ s akreditací III. typu

3

e) povinná doplĖková praxe
Akreditované pracovištČ
hrudní chirurgie

9)

a/nebo chirurgie

Poþet týdnĤ
1), 3)

na pracovišti provádČjící plicní operace

jednotka intenzivní péþe oboru pneumologie a ftizeologie
pracovišti anesteziologie a intenzivní medicíny 1), 2)
alergologie a klinická imunologie 1), 10)

1), 7), 8)

nebo na

2
4
2
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Teoretická þást vzdČlávacího programu

ýást IV.
f) úþast na vzdČlávacích aktivitách – povinná
Kurzy, semináĜe

Poþet dní

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek a léþba závislostí
kurz Radiaþní ochrana

11)

12)

1
1

kurz Novinky z vnitĜního lékaĜství
kurz Pneumologie a ftizeologie

13)

13)

5
15

g) úþast na vzdČlávacích aktivitách – doporuþená
Kurzy, semináĜe

Délka trvání

další odborné akce poĜádané a garantované odbornou spoleþností ýeskou
internistickou spoleþností J.E. PurkynČ (dále jen „ýIS JEP“) nebo ýeskou
pneumologickou a ftizeologickou spoleþností (dále jen „ýPFS ýLS JEP“) nebo
Institutem postgraduálního vzdČlávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“) nebo
ýeskou lékaĜskou komorou (dále jen „ýLK“) nebo akreditovanými pracovišti
atd.

v rozsahu min.
20 hod.

3 Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností, seznam požadovaných výkonĤ
Nedílnou souþástí vzdČlávacího programu je vedení záznamu o provedených
výkonech (logbook) a prĤkazu odbornosti lékaĜe (specializaþní index). Potvrzené výkony
musí být doložitelné ve zdravotnické dokumentaci. Poþet výkonĤ uvedený v logbooku
je stanoven jako minimální. PĜedpokládá se absolvování nebo asistence u takového poþtu
výkonĤ, aby školenec zvládl danou problematiku jak po teoretické, tak i po praktické stránce.
3.1

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností prokazatelných na konci výcviku v rámci základního
interního kmene

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 6 mČsícĤ specializaþního vzdČlávání
(všeobecná povinná praxe)
Anesteziologie a intenzivní medicína – 2 mČsíce praxe na akreditovaném pracovišti
I. nebo II. typu pod pĜímým odborným dohledem školitele
x Obsah anesteziologické péþe (pĜedanestetické vyšetĜení, pĜíprava pĜed

Teoretické znalosti

anestezií, premedikace; základní odborné postupy celkové anestezie;
základní odborné postupy místního znecitlivČní; zásady péþe o pacienta
po anestezii, hodnocení míry zotavení, zjištČní a zvládání bČžných
komplikací; zásady pooperaþní analgesie).
x Znalosti základĤ patofyziologie, patogeneze, diferenþní diagnostiky
a první pomoci u stavĤ ohrožení života þi poruchy základních životních
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funkcí.
x Základní typy znecitlivČní, jejich možnosti a rizika.
x RozšíĜená péþe o poranČné Advanced Trauma Life Support (ATLS).
x Provoz pracovišĢ oboru anesteziologie a intenzívní medicína; vedení
zdravotnické dokumentace.
x ProvádČní základní a rozšíĜené neodkladné resuscitace.
x Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavĤ náhlé poruchy zdraví

Praktické dovednosti

þi selhání základních životních funkcí.
x Poskytnutí lékaĜské první pomoci u stavĤ ohrožení života þi poruchy
základních životních funkcí.
x Provedení základních výkonĤ – zajištČní periferního žilního katetru;
zabezpeþení volných dýchacích cest polohou hlavy; uložení do
stabilizované polohy na boku.
x Rozpoznání a hodnocení závažnosti stavĤ náhlé poruchy zdraví

þi selhání základních životních funkcí.
x Poskytnutí lékaĜské první pomoci u stavĤ ohrožení života þi poruchy

Kompetence po
absolvování praxe

základních životních funkcí.
x Provedení základních výkonĤ – zajištČní periferního žilního vstupu,

zabezpeþení volných dýchacích cest polohou hlavy, uložení
do stabilizované polohy na boku.
x Provedení rozšíĜené neodkladné resuscitace.
x Vedení zdravotnické dokumentace.

Chirurgie – 2 mČsíce praxe (vþetnČ 1 ústavní pohotovostní služby týdnČ) na
akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod pĜímým odborným dohledem školitele
Teoretické znalosti

x Základní znalosti obecné a speciální chirurgie.
x Základy ošetĜení popálenin, omrzlin a chemických poranČní.
x Rozdíly v praktické chirurgii dle vČkových kategorií.
x Anamnéza a fyzikální vyšetĜení.
x Provoz ambulancí a lĤžkového oddČlení; vedení zdravotnické
x
x

Praktické znalosti

x
x
x
x
x
x
x
x

dokumentace.
Indikace k ambulantním, urgentním i elektivním chirurgickým
výkonĤm.
Asistence u ambulantních vyšetĜovacích i léþebných postupĤ, asistence
pĜi bČžných operacích.
PĜedoperaþní pĜíprava nemocných.
Zásady asepse a antisepse, pĜíprava operaþního pole a mytí se k operaci.
Náležitosti provedení lokální a celkové anestezie.
Základní pooperaþní péþe a monitorace vitálních funkcí.
PĜítomnost pĜi vyšetĜení a ošetĜování poranČní kostí, kloubĤ a mČkkých
tkání, vþetnČ imobilizace.
Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
Prevence a terapie tromboembolické nemoci.
PĜedoperaþní a pooperaþní rehabilitace.
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x Technika podání krevní transfúze a krevních derivátĤ, prevence a léþení

potransfúzních komplikací.
x Prevence a základní ošetĜení dekubitĤ.
x Základní vyšetĜení a diferenþní diagnostika náhlých pĜíhod bĜišních
a hrudních.
x Základní postupy pĜi diagnostice a léþení polytraumat.
x VyšetĜení hlavy, hrudníku, konþetin a bĜicha (vþetnČ per rectum).
x Zavedení nasogastrické sondy, moþového katetru, odbČr biologického
x

Praktické dovednosti
x
x
x
x

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péþe o centrální žilní katetr, vþetnČ
podávání infúzních roztokĤ.
Injekþní techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
Obvazová technika, rĤzné zpĤsoby imobilizace.
Základní technika ošetĜení a šití povrchových ran.
Péþe o stomie.

x Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetĜení pacienta.
x ZavádČní nasogastrické sondy, moþového katetru, odbČr biologického
x

Kompetence po
absolvování praxe

x
x
x
x
x
x
x

materiálu.
Zavedení periferního žilního katetru, péþe o centrální žilní katetr, vþetnČ
podávání infúzních roztokĤ.
Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
Podávání krevní transfúze a krevních derivátĤ.
OšetĜování nekomplikovaných poranČní kĤže a podkoží (vþetnČ lokální
anestézie a šití).
Asistence pĜi chirurgických operaþních výkonech.
Základní ošetĜení popálenin, omrzlin, chemického a radiaþního
poranČní.
PĜevazy chirurgických ran a aplikace obvazové techniky.
Vedení zdravotnické dokumentace.

VnitĜní lékaĜství – 2 mČsíce praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod
pĜímým odborným dohledem školitele
Teoretické znalosti

x Základy problematiky vnitĜních nemocí.
x Specifika onemocnČní ve vyšším vČku.
x Anamnéza a fyzikální vyšetĜení.
x Provoz ambulancí a lĤžkového oddČlení; vedení zdravotnické

dokumentace.
x NejþastČji se vyskytující vnitĜní nemoci, klinické projevy, diagnostika,

Praktické znalosti

léþba a prevence.
x Základní vyšetĜovací metody.
x Indikace a interpretace základních laboratorních a zobrazovacích metod.
x Technika podání krevní transfúze a krevních derivátĤ, prevence a léþení

potransfúzních komplikací.
x NejþastČji používané skupiny léþiv v léþbČ vnitĜních nemocí.
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x Akutní stavy ve vnitĜním lékaĜství.
x Provedení komplexního interního vyšetĜení.
x Zavedení periferního žilního katetru, péþe o centrální žilní katetr, vþetnČ

Praktické dovednosti

Kompetence po
absolvování praxe

podávání infúzních roztokĤ.
x Injekþní techniky – s.c., i.m., i.v., i.d.
x Zavedení nasogastrické sondy, moþového katetru, odbČr biologického
materiálu, odsávání sekretu z dýchacích cest.
x Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetĜení pacientĤ.
x Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d.
x Zavedení periferního žilního katetru, péþe o centrální žilní katetr, vþetnČ

podávání infúzních roztokĤ.
x Zavedení nasogastrické sondy, odbČr biologického materiálu.
x Podávání krevní transfúze a krevních derivátĤ.
x Vedení zdravotnické dokumentace.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti – 1. a 2. rok specializaþního vzdČlávání
(povinná praxe v oboru kmene)
VnitĜní lékaĜství – 12 mČsícĤ praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II. typu pod
pĜímým odborným dohledem školitele
x PrĤbČžné rozšiĜování a prohlubování znalostí o klinice, diagnostice,

léþbČ a prevenci vnitĜních nemocí se zdĤraznČním na:
- diferenciální diagnostiku a léþbu onemocnČní infekþní etiologie
vþetnČ zásad antibiotické politiky,
- specifika onemocnČní vyššího vČku,
- nejþastČjší choroby jednotlivých orgánĤ,
- poruchy vnitĜního prostĜedí,
- polymorbidity a polymedikace,
- integraþní a koordinaþní funkce vnitĜního lékaĜství.

Teoretické znalosti

x Rozpoznávání a postupy u nejþastČji se vyskytujících vnitĜních chorob,

Praktické znalosti

zejména u akutních interních pĜíhod.
x Základní hodnocení RTG hrudníku a EKG, výsledkĤ laboratorních
vyšetĜení, indikace, kontraindikace, nežádoucích úþinkĤ a dávkování
nejþastČji používaných léþiv.
x Komplexní interní vyšetĜení.
x Aplikace injekcí s.c., i.m., i.v., i.d., vþetnČ podávání infúzních roztokĤ,

transfúzí krve a krevních derivátĤ.
x Zavedení periferního žilního katetru (10x), péþe o centrální žilní katetr,

Praktické dovednosti
x
x
x
x

mČĜení CŽT.
Zavedení nasogastrické sondy, moþového katetru.
Výplach žaludku.
Odsávání sekretu z dýchacích cest.
Kardiopulmonální resuscitace.
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x Defibrilace.
x Punkce hrudníku.
x Punkce ascitu.

Pneumologie a ftizeologie – 6 mČsícĤ praxe na akreditovaném pracovišti I. nebo II.
nebo III. typu pod pĜímým odborným dohledem školitele
x PrĤbČžné rozšiĜování a prohlubování znalostí o klinickém obraze,

diagnostice, léþbČ a prevenci plicních nemocí se zamČĜením na:
- diferenciální diagnostiku a léþbu nejþastČjších plicních nemocí,
- problematiku diagnostiky a léþby tuberkulózy, vþetnČ zásad
izolace nemocných,
- pĜehled vyšetĜovacích metod v pneumologii a jejich indikace,
- problematiku diagnostiky a léþby bronchogenního karcinomu,
- indikaci operaþní léþby plicních nemocí a vyšetĜení nemocného
pĜed plicní resekcí,
- indikaci intenzivní péþe v pneumologii.

Teoretické znalosti

x Hodnocení výsledkĤ laboratorních vyšetĜení, indikace, kontraindikace,

x
x
x

nežádoucích úþinkĤ a dávkování nejþastČji používaných léþiv.
Stanovení diagnostického a léþebného postupu u hlavních plicních
nemocí.
Základy funkþního vyšetĜení plic a hodnocení spirometrie.
Základy hodnocení skiagramu hrudníku.
Neinvazivní ventilace.

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Komplexní pneumologické vyšetĜení.
Provedení a popis spirometrie a vyšetĜení krevních plynĤ.
Popis skiagramu hrudníku.
OdbČr krevních plynĤ z arterie.
Pleurální punkce.
Kardiopulmonální resuscitace.
Oxygenoterapie.
Odsávání sekretu z dýchacích cest.
Neinvazivní ventilace.

x

Praktické znalosti

Praktické dovednosti

Kompetence
po absolvování praxe

x
x
x
x
x
x

Odebírání anamnézy a provedení fyzikálního vyšetĜení pacienta.
Stanovení diferenciálnČ diagnostického postupu a plánu léþby.
VyšetĜení a interpretace krevních plynĤ, spirometrie a RTG hrudníku.
Provedení pleurální punkce.
Indikace hrudní drenáže a bronchoskopie.
Stanovení podezĜení na onemocnČní tuberkulózou s indikací dalšího
vyšetĜení za izolace.
x Vedení zdravotnické dokumentace.
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Kompetence lékaĜe vykonávat níže uvedené þinnosti samostatnČ pod konzultaþním
vedením po ukonþení základního interního kmene
x
x
x
x
x

Provedení vyšetĜení a pĜíjem pacientĤ, vedení zdravotnické dokumentace.
PĜedkládání návrhu na další diagnostický a léþebný postup.
PropouštČní pacientĤ.
Vykonávání ústavní pohotovostní služby.
ProvádČní dalších þinností a výkonĤ v rámci specializaþního výcviku tak, jak jsou uvedeny
ve vzdČlávacím programu a logbooku.
x Provedení rozšíĜené neodkladné resuscitace.

3.2

Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických
dovedností prokazatelných na konci specializovaného výcviku

Teoretické znalosti

Školenec musí prokázat znalost struktury, fyziologie a patofyziologie dýchacího
ústrojí, anatomie i patologické anatomie dýchacího ústrojí, znalost fyziologie a patofyziologie
dýchání, cirkulace a poruch acidobazické rovnováhy. Musí ovládat etiologii, patogenezi,
epidemiologii, diagnostiku, terapii, rehabilitaci a prevenci tuberkulózy a respiraþních nemocí.
Povinná je znalost problematiky tuberkulózy a respiraþních nemocí ve svém regionu
a orientace i v celostátním mČĜítku.
Z tuberkulózy musí ovládat zásady sekundární preventivní péþe, prevenci,
epidemiologii, diagnostiku, terapii, organizaci boje jak proti tuberkulóze dýchacího ústrojí,
tak i tuberkulóze mimoplicní. Dále je požadována znalost všech netuberkulózních
onemocnČní dýchacího ústrojí, a to afekcí zánČtlivých i nezánČtlivých, onemocnČní plic
profesionální, nádorová onemocnČní plic a prĤdušek, nemoci s bronchiální obstrukcí, plicní
fibrózy, plicní manifestace systémových onemocnČní a plicní projevy primárnČ mimoplicních
nemocí.
Pro terapii se zdĤrazĖuje zejména znalost farmakodynamiky a komplexní léþby
tuberkulózy jak v ústavních, tak i ambulantních podmínkách a komplexní léþby respiraþních
nemocí vþetnČ indikací k chirurgické léþbČ a chemoterapie. Je požadována znalost komplikací
léþby vþetnČ projevĤ alergie na léþivé pĜípravky a jejich zvládnutí, komplexní léþba akutní
i chronické respiraþní nedostateþnosti, správné vedení kyslíkové terapie, inhalaþní terapie,
indikací k neinvazivní i invazivní ventilaci. Uchazeþ musí znát principy léþebné rehabilitace
vþetnČ indikací k ústavní a lázeĖské léþbČ.
Teoreticky musí školenec ovládat: cytologickou diagnostiku (indikace k vyšetĜení,
odbČr a uchování materiálĤ, hodnocení výsledkĤ), indikace k chirurgickým diagnostickým
výkonĤm
(mediastinoskopii,
thorakoskopii
a
videothorakoskopii,
parasternální
mediastinotomii), bioptické vyšetĜení (možnosti odbČru materiálu, indikace, interpretace
výsledkĤ), vyšetĜení bronchologické (indikace, diagnostické využití, léþebné bronchoskopické
výkony, možnosti Ĝešení bronchiálních stenóz, hodnocení výsledkĤ), vyšetĜení mechaniky
dýchání, respirace, plicní difúze, plicní cirkulace, bronchomotorické testy, bronchoalveolární
laváž, základy alergologických a imunologických testĤ. Musí znát principy diagnostiky a
léþby bronchogenního karcinomu.
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Musí znát legislativní normy vztahující se k provozování zdravotnického zaĜízení
oboru pneumologie a ftizeologie, výkonu praxe a povinných hygienických
a protiepidemických opatĜení. Specialista v oboru pneumologie a ftizeologie musí kromČ své
odborné kvalifikace znát koncepci svého oboru a své povinnosti ve smyslu organizaþních
a provozních ĜádĤ a dalších platných pĜedpisĤ tak, aby dovedl samostatnČ pracovat
na pracovišti nemocnice þi ambulanci, vykonávat konziliární službu v oboru pneumologie
a ftizeologie pro ostatní obory, zvládnout problematiku boje proti tuberkulóze i proti
netuberkulózním nemocím dýchacího ústrojí, využít znalostí hlavních zdravotnických
programĤ v návaznosti na oborovou problematiku.
PĜedpokladem k získání specializace je dokonalé zvládnutí teoretických i praktických
znalostí celého spektra nemocí plic, mediastina a pleury, vþetnČ plicních projevĤ
mimoplicních nemocí a dalších patologických stavĤ postihujících dýchací ústrojí. PĜedevším
se jedná o následující tematické oblasti – moduly.
Moduly
à

PrĤduškové astma

à

Chronická obstrukþní plicní nemoc

à

Bronchiektázie a další onemocnČní bronchĤ

à

Zhoubné nádory plic, pleury a mediastina - primární i sekundární

à

Respiraþní infekce s výjimkou tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz

à

Tuberkulóza vþetnČ mimoplicní tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz

à

OnemocnČní plicních cév

à

Poškození plic vzniklé profesionální expozicí nebo vlivy prostĜedí

à

Difúzní intersticiální plicní nemoci a vzácné plicní nemoci

à

Respiraþní selhání

à

Nemoci pleury

à

Nemoci hrudní stČny, dýchacích svalĤ a bránice

à

Nemoci mediastina

à

Pleuro-pulmonální manifestace systémových a primárnČ mimoplicních nemocí

à

Hereditární a vývojové poruchy dýchacího ústrojí

à

Cystická fibróza

à

Alergická a eozinofilní plicní onemocnČní, mimo astmatu

à

Poruchy dýchání ve spánku

à

Plicní projevy imunodeficitních stavĤ

à

Transplantace plic

à

Léþba závislosti na tabáku, prevence plicních nemocí

à

Intenzívní péþe u respiraþních nemocí

à

Plicní fyziologie pĜi zátČži a plicní rehabilitace

à

Domácí péþe a strategie þasného pĜevedení do domácí péþe

à

Paliativní péþe
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à

Zobrazovací metody

à

Funkþní vyšetĜení plic

à

Bronchoskopie

à

Pleurální výkony

à

Kožní testy (tuberkulinový test a testování alergenĤ)

à

PĜístup orientovaný podle pĜíznakĤ a znakĤ zjištČných u pacienta

à

Psychologické faktory a kvalita života u plicních nemocí

à

VeĜejné zdravotnictví a náklady na zdravotnickou péþi v ýeské republice a v EvropČ

à

Epidemiologie plicních nemocí

Praktické dovednosti

KromČ výkonĤ požadovaných v základní þásti výcviku musí specialista v oboru
pneumologie a ftizeologie dále ovládat techniku nČkterých diagnostických a terapeutických
výkonĤ jako je pĜímá baciloskopie a hodnocení výsledkĤ kultivací etiologického agens TBC,
tuberkulinové testy a vakcinaci, fyzikální vyšetĜovací metody, rentgenové diagnostické
metody, vþetnČ CT vyšetĜení hrudníku a dalších zobrazovacích metod, vyšetĜení plicní
ventilace a respirace, techniku místního znecitlivČní pĜed zavedením bronchoskopu, základní
bronchoskopické vyšetĜení s odsátím bronchiálního sekretu, intubaci endotracheálními
kanylami pomocí laryngoskopu a bronchoskopu u pacientĤ v bezvČdomí nebo narkóze,
zavedení bronchoskopu, punkci hrudníku, odbČr arteriální krve. Musí být obeznámen též
s indikacemi ke kyslíkové léþbČ, obzvláštČ se zĜetelem k provádČní nízkoprĤtokové
oxygenoterapie u nemocných s respiraþní nedostateþností. Dále je tĜeba zvládnout všechny
formy inhalaþní terapie a neinvazivní ventilaci.
PĜehled požadovaných výkonĤ provedených samostatnČ bČhem specializaþního
vzdČlávání v oboru pneumologie a ftizeologie

PĜedložení seznamu pacientĤ, u nichž školenec samostatnČ provedl uvedené výkony.
Minimální poþty výkonĤ
Výkony

Poþet
pacientĤ

Základní bronchoskopické vyšetĜení

20

Pleurální punkce

30

Zavedení hrudního drénu (nebo asistence pĜi zavádČní hrudního drénu)

3

OdbČr arteriální krve

10

PĜímá TBC baciloskopie

5

PĜedložení potvrzení o provedení výkonĤ podepsané školitelem.
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Minimální poþty výkonĤ
Výkony

Poþet

Provedení tuberkulinových testĤ

20

Samostatné zhodnocení CT vyšetĜení hrudníku

30

Samostatné zhodnocení:
spirometrických vyšetĜení

100

bronchomotorických testĤ

20

vyšetĜení celotČlovou pletysmografií

20

vyšetĜení difúzní kapacity plic

10

Samostatné zhodnocení skiagramĤ hrudníku

500

Samostatné zhodnocení cytologických preparátĤ s diferenciálním rozpoþtem
bunČk bronchoalveolární laváže

10

Seznam provedených praktických výkonĤ ve formČ záznamu o provedených výkonech
(logbook) ve specializaþním vzdČlávání.
Teoretické znalosti
Z pĜíbuzných oborĤ

Školenec musí být dobĜe obeznámen s nemocemi a stavy, které buć komplikují plicní
onemocnČní nebo vedou k plicním projevĤm a ovlivĖují funkci dýchacího ústrojí.
Jsou to pĜedevším: plicní embolie, obČhové selhání akutní a chronické, poškození jater
a ledvin, pĜedevším v dĤsledku podávání léþivých pĜípravkĤ.
Dále musí být obeznámen se základy diagnostiky bakteriologické, virologické,
biochemické, hematologické a imunologické (indikace k vyšetĜení, odbČr a transport
materiálu, klinické využití vyšetĜení).
Praktické dovednosti

Školenec musí získat praktické zkušenosti ze spolupráce s odborníky jiných oborĤ:
 anesteziologie a resuscitace a intenzivní péþe – zásady intenzivní
a anesteziologicko-resuscitaþní péþe a indikace,
 hrudní chirurgie – vyšetĜení pĜed plicními operacemi, posouzení únosnosti
plicních operací, zásady pĜedoperaþní a pooperaþní péþe,
 radiaþní a klinická onkologie – posouzení indikace radioterapie a chemoterapie
plicních nádorĤ a znalost komplikací této léþby, aplikace chemoterapie,
 fyzioterapie plicních nemocí.
U nČkterých požadovaných výkonĤ se nepĜedpokládá, že je bude pneumolog v praxi
bČžnČ provádČt, ale bude je dennČ indikovat, s jejich nálezy pracovat, a proto je nutné jejich
praktické zvládnutí v prĤbČhu specializaþního vzdČlávání.
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4 Všeobecné požadavky
Absolvent specializaþního vzdČlávání:









musí znát standardní dokumentaci používanou v oboru – chorobopis a denní
dekurs, list o prohlídce mrtvého, návrh lázeĖského léþení, hlášení onkologické,
hlášení nČkterých infekþních nemocí, hlášení o pracovním úrazu, hlášení
nežádoucího úþinku léþivých pĜípravkĤ, náležitosti lékaĜské zprávy, dokumentaci
pro potĜeby pojišĢoven,
dosáhne potĜebné úrovnČ schopností pro komunikaci s pacienty, pĜíbuznými
i spolupracovníky,
má základní znalosti posudkového a revizního lékaĜství, lékaĜské etiky, právních
pĜedpisĤ platných ve zdravotnictví, organizace zdravotnické služby a ekonomiky
zdravotnictví,
osvojí si provozní a administrativní þinnosti a management týmové práce,
osvojí si základy poþítaþové techniky jako prostĜedku pro ukládání a vyhledávání
dat, odborných informací a komunikace.

5 Hodnocení specializaþního vzdČlávání
Specializaþní vzdČlávání probíhá pod vedením pĜidČleného školitele na akreditovaném
pracovišti.
a) PrĤbČžné hodnocení školitelem






záznam o absolvované praxi a školicích akcích v prĤkazu odbornosti
v šestimČsíþních intervalech, záznamy o provedených þinnostech
a výkonech v logbooku,
celkové zhodnocení na konci základního interního kmene a jeho záznam
v logbooku,
závČreþné hodnocení školitelem na konci specializovaného výcviku formou
záznamu v prĤkazu odbornosti.

b) Kritéria pro vydání certifikátu o absolvování základního interního kmene
vzdČlávacího programu






absolvování všeobecné povinné praxe a povinné praxe v oboru kmene
potvrzené všemi školiteli s pĜíslušnou specializovanou zpĤsobilostí na
akreditovaném pracovišti (viz tab. ýást I.), v rozsahu stanoveném
vzdČlávacím programem, v délce minimálnČ 24 mČsícĤ,
pĜedložení potvrzení o provedených výkonech v logbooku,
absolvování kurzu Novinky z vnitĜního lékaĜství po ukonþení základního
interního kmene a dalších školicích akcí.

c) PĜedpoklad pĜístupu k atestaþní zkoušce




absolvování požadované praxe potvrzené všemi školiteli se specializovanou
zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí,
pĜedložení potvrzení o provedených kompletních výkonech v loogbooku,
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absolvování povinných školicích akcí,
písemné doporuþení školitele,
vypracování a pĜedložení písemné práce v rozsahu 10 – 20 stran nejménČ
6 týdnĤ pĜed termínem teoretické þásti atestaþní zkoušky. Téma zadá
povČĜená organizace,
potvrzení o absolvování kurzĤ, vČdeckých a vzdČlávacích akcí (viz tab.
ýást IV.).

d) Vlastní atestaþní zkouška




þást praktická
- vyšetĜení pacienta (vþetnČ anamnézy, fyzikálního vyšetĜení, stanovení
pracovní diagnózy, diferenciálnČ diagnostického rozboru, navržení
dalšího diagnostického postupu a léþby), popis skiagramu hrudníku
a spirometrického vyšetĜení.
þást teoretická
- 3 odborné teoretické otázky (znalosti ftizeologie a pneumologie),
- obhajoba písemné práce.

6 Charakteristika þinností, pro které absolvent
specializaþního vzdČlávání získal zpĤsobilost
Absolvent specializaþního vzdČlávání získává specializovanou zpĤsobilost v oboru
pneumologie a ftizeologie a je oprávnČn samostatnČ provádČt veškeré diagnostické, léþebné,
preventivní i dispenzární výkony oboru pneumologie a ftizeologie, vþetnČ posudkové
a konziliární þinnosti jak v lĤžkovém zaĜízení, tak v ambulanci.

7 Charakteristika akreditovaných pracovišĢ
PracovištČ zajišĢující výuku školencĤ musí být akreditováno (ustanovení §13 zákona
þ. 95/2004 Sb.). PracovištČ musí zajistit školenci absolvování vzdČlávacího programu. K tomu
slouží Ĝádné a plné zapojení školence do práce vþetnČ úþasti na ústavních pohotovostních
službách a dále umožnČní studia a pobytu na jiném akreditovaném pracovišti poskytujícím
þást pĜípravy, která není dostupná na vlastním pracovišti. Vzhledem k rozdílnému rozsahu
poskytované odborné péþe a výuky se rozlišují následující typy pracovišĢ. Minimální kritéria
akreditovaného pracovištČ jsou dána splnČním odborných, provozních, technických
a personálních pĜedpokladĤ.
Nedílnou souþástí žádosti o udČlení akreditace je plán atestaþní pĜípravy školence.
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Akreditovaná pracovištČ (AP)

7.1.1 Akreditované pracovištČ I. typu – ambulantní
x 2 lékaĜi/školitelé s nejvyšším vzdČláním v oboru pneumologie a ftizeologie

Personální
požadavky

a 10 lety výkonu povolání lékaĜe nebo specializovanou zpĤsobilostí v oboru
pneumologie a ftizeologie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované
zpĤsobilosti a s min. úvazkem 1,0.
x PomČr školitel/školenec – 1:1.
x Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním životopisem a pĜehledem svých odborných a pedagogických
aktivit v posledních 5 letech.
x Spolu se žádostí je nutno pĜedložit plán plnČní povinností stanovených
vzdČlávacím programem. Pokud pracovištČ zajišĢuje více než jednu þást,
vždy výukový plán pĜedkládá.
x Vybavení pracovištČ dle standardĤ personálního a pĜístrojového vybavení.
x AP I. typu – ambulantní zaĜízení poskytující ambulantní diagnostickou,

Spektrum
požadavkĤ,
výkonĤ,
þinností

léþebnou, konziliární, dispenzární a preventivní péþi u dospČlých a dČtí
u všech onemocnČní dýchacího ústrojí, vþetnČ nádorĤ dolních dýchacích cest
a pleury a u tuberkulózy všech lokalizací.
x AP I. typu zajišĢuje školenci praktický výcvik kalmetizace.
x Ambulantní zaĜízení pracuje samostatnČ jako terénní ambulance specialisty,
státní nebo nestátní zdravotnické zaĜízení.

Výukové
pĜedpoklady

x PĜístup k odborné literatuĜe, vþetnČ el. databází (zajištČní vlastními

prostĜedky nebo ve smluvním zaĜízení).

7.1.2 Akreditované pracovištČ II. typu – základní lĤžkové
x 2 lékaĜi/školitelé s nejvyšším vzdČláním v oboru pneumologie a ftizeologie

Personální
požadavky

a 10 lety výkonu povolání lékaĜe nebo specializovanou zpĤsobilostí v oboru
pneumologie a ftizeologie, z toho min. 5 let praxe od získání specializované
zpĤsobilosti a s min. úvazkem 1,0.
x PomČr školitel/školenec – 1:1.
x Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním životopisem a pĜehledem svých odborných a pedagogických
aktivit v posledních 5 letech.
x Spolu se žádostí je nutno pĜedložit plán plnČní povinností stanovených
vzdČlávacím programem. Pokud pracovištČ zajišĢuje více než jednu þást,
vždy výukový plán pĜedkládá.
x AP II. typu zajišĢuje diagnostiku všech plicních onemocnČní vþetnČ TBC

Spektrum
požadavkĤ,
výkonĤ,
þinností

a bronchogenního karcinomu. 
x Realizuje diagnostické a léþebné plány všech plicních onemocnČní

s výjimkou komplikovaných stavĤ, které vyžadují pĜijetí na JIP.
x Stanovuje indikace onkologické a chirurgické léþby, s výjimkou vyšetĜení
pĜed transplantací plic a pĜed redukþními operacemi plicního emfyzému.
x Souþásti podílející se na þinnosti pracovištČ:
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- lĤžkové oddČlení anesteziologie a intenzivní medicíny,
- lĤžkové oddČlení vnitĜního lékaĜství,
- lĤžkové oddČlení dČtského lékaĜství.
x AP II. typu musí zajišĢovat:
- bronchoskopii, spirometrii, oxygenoterapii, inhalace, pleurální
punkce, hodnocení skiagramu hrudníku a další diagnostické
a léþebné výkony, bČžnČ provádČné v péþi o nemocné s plicními
nemocemi.
x PracovištČ zajišĢuje praktický výcvik základních metod používaných
v mykobakteriologii a pneumologické cytodiagnostice, hodnocení CT
hrudníku, tyto výkony však pracovištČ nemusí samo provádČt.
x Pracovníci AP publikují odborná sdČlení v domácích i zahraniþních

VČdecko výzkumná
þinnost

þasopisech a podílejí se na Ĝešení výzkumných úkolĤ. Školenec by se mČl
seznámit bČhem své pĜípravy se zásadami vČdecké práce, mČl by mít
možnost seznámit se s výzkumnou þinností pracovištČ, pĜípadnČ se i na ní
podílet.
x PĜístup k odborné literatuĜe, vþetnČ el. databází (zajištČní vlastními
prostĜedky nebo ve smluvním zaĜízení).

7.1.3 Akreditované pracovištČ III. typu – specializované lĤžkové
x 3 lékaĜi/školitelé s nejvyšším vzdČláním v oboru a 10 lety výkonu povolání

Personální
požadavky

lékaĜe v oboru pneumologie a ftizeologie nebo specializovanou zpĤsobilostí
v oboru pneumologie a ftizeologie, z toho min. 5 let praxe od získání
specializované zpĤsobilosti a s min. úvazkem 1,0.
x PomČr školitel/školenec – 1:1.
x Školitel dokládá svou zpĤsobilost pĜi žádosti o akreditaci pracovištČ
profesním životopisem a pĜehledem svých odborných a pedagogických
aktivit v posledních 5 letech.
x Spolu se žádostí je nutno pĜedložit plán plnČní povinností stanovených
vzdČlávacím programem. Pokud pracovištČ zajišĢuje více než jednu þást,
vždy výukový plán pĜedkládá.
x AP III. typu provádí:

Spektrum
požadavkĤ,
výkonĤ,
þinností

- diagnostiku a léþbu všech plicních onemocnČní, vþetnČ TBC
a bronchogenního karcinomu u nemocných,
- diagnostiku a léþbu nemocných s komplikovaným prĤbČhem
uvedených onemocnČní, vþetnČ respiraþní insuficience, syndromu
spánkové apnoe, fibrotizujících plicních procesĤ,
- léþí také plicní komplikace u nemocných s imunodeficitem.
x AP III. typu provádí:

- diagnostiku a léþbu u nemocných, jejichž stav vyžaduje pĜijetí na JIP
s pneumologickým zamČĜením,
- vyšetĜení pĜed transplantací plic þi pĜed redukþními operacemi
plicního emfyzému,
- vyšetĜení u nemocných, u kterých je navrhována dlouhodobá domácí
oxygenoterapie vþetnČ léþby tekutým kyslíkem.
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x AP III. typu zajišĢuje:

- konziliární þinnost v krajském rozsahu pro základní oddČlení akutní
lĤžkové péþe oboru pneumologie a ftizeologie, pro zaĜízení
specializované následné péþe oboru pneumologie a ftizeologie
a pro další obory.
x AP III. typu provádí:

- bronchoskopie vþetnČ intervenþních metod, kompletní funkþní
vyšetĜení plic (vþetnČ celotČlové pletysmografie, difúzní kapacity
plic, plicní compliance, spiroergometrie, bronchoprovokaþních testĤ
a krevních plynĤ), oxygenoterapie, inhalace, hodnocení skiagramu
hrudníku, pleurální punkce, hrudní drenáže a další diagnostické
a léþebné výkony, bČžnČ provádČné v péþi o nemocné s plicními
nemocemi.
x Souþástí pracovištČ je jednotka intenzívní péþe, tato však není nutnou

podmínkou.
x AP III. typu zajišĢuje praktický výcvik základních metod používaných
v mykobakteriologii, pneumologické cytodiagnostice a hodnocení CT
hrudníku, tyto výkony však pracovištČ nemusí samo provádČt.
x Pracovníci AP publikují odborná sdČlení v domácích i zahraniþních

VČdecko výzkumná
þinnost

7.2
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

þasopisech a podílejí se na Ĝešení výzkumných úkolĤ. Školenec by se mČl
seznámit bČhem své pĜípravy se zásadami vČdecké práce, mČl by mít
možnost seznámit se s výzkumnou þinností pracovištČ, pĜípadnČ se i na ní
podílet. 
x PĜístup k odborné literatuĜe, vþetnČ el. databází (zajištČní vlastními
prostĜedky nebo ve smluvním zaĜízení).

VysvČtlivky – požadavky na pracovištČ

PracovištČ je akreditováno pro spoleþné stáže vzdČlávacího programu tohoto i jiného oboru
v rámci vlastního zdravotnického zaĜízení nebo smluvního zaĜízení.
PracovištČ musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím programem anesteziologie
a intenzivní medicína, a to v þásti „akreditované pracovištČ I. typu“.
PracovištČ musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím programem chirurgie, a to v þásti
„akreditované pracovištČ I. typu“.
PracovištČ musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím programem vnitĜní lékaĜství, a to
v þásti „akreditované pracovištČ I. typu“.
PracovištČ musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím programem vnitĜní lékaĜství, a to
v þásti „akreditované pracovištČ II. typu“.
PracovištČ musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím programem pneumologie a
ftizeologie, a to v þásti „akreditované pracovištČ I. typu“. PracovištČ musí splĖovat podmínky
stanovené vyhláškou Ministerstva zdravotnictví þ. 49/1993 Sb.
PracovištČ musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím programem pneumologie a
ftizeologie, a to v þásti „akreditované pracovištČ II. typu“.
PracovištČ musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím programem pneumologie a
ftizeologie, a to v þásti „akreditované pracovištČ III. typu“.
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PracovištČ musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím programem nástavbového oboru
hrudní chirurgie, a to v þásti „akreditované pracovištČ“.
PracovištČ musí splĖovat podmínky stanovené vzdČlávacím programem alergologie a klinická
imunologie, a to v þásti „akreditované pracovištČ I. typu“.
...v jakémkoliv vzdČlávacím programu.
...absolvování se týká lékaĜĤ, kteĜí pĜi výkonu povolání pacientĤm pouze indikují lékaĜské
ozáĜení, tzn. nejsou radiaþními pracovníky, resp. aplikujícími odborníky a nemají zvláštní
odbornou zpĤsobilost podle zákona þ. 18/1997 Sb., „atomový zákon“, ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ.
...v uvedeném vzdČlávacím programu.

8 Programy povinných vzdČlávacích aktivit a personální
a technické vybavení pro jejich realizaci
8.1

Charakteristika vzdČlávacích aktivit

8.1.1 Program kurzu Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL)
a léþba závislostí
PĜedmČt

Minimální
poþet hodin

Škodlivé užívání NL a závislostí na NL v ýR.

1

PĜehled NL zneužívaných v ýR a jejich vlastností.

1

Zdravotní aspekty škodlivého užívání NL a závislostí na NL.

1

Problematika škodlivého užívání NL a závislostí na NL ve specifických
podmínkách jednotlivých medicínských oborĤ, možnosti prevence.

2

PĜehled specifických léþebných modalit pro osoby škodlivČ užívající NL a závislé.

1

Právní aspekty související se zneužíváním NL a závislostmi na NL.

1

ZávČr kurzu, diskuse.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpeþení kurzu Prevence škodlivého užívání návykových
látek (NL) a léþba závislostí
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru návykové

nemoci a praxí nejménČ 5 let v oboru, pĜípadnČ se specializovanou zpĤsobilostí ve vyuþované
problematice.
Technické zabezpeþení
x Uþebna pro teoretickou výuku s pĜíslušným vybavením.
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8.1.2 Program kurzu Radiaþní ochrana
PĜedmČt

Minimální
poþet hodin

a) Úþinky ionizujícího záĜení na živé systémy, charakter deterministických
a stochastických úþinkĤ. Veliþiny a jednotky používané pro potĜeby radiaþní
ochrany.

1

b) Systém radiaþní ochrany, aplikace základních principĤ radiaþní ochrany
do soudobé koncepce a legislativy EU a ýR.

1

c) Radiaþní zátČž obyvatel z rĤzných zdrojĤ ionizujícího záĜení. Specifický
charakter lékaĜského ozáĜení, velikosti dávek pacientĤ pro typické
radiologické postupy.

1

d) Úloha lékaĜĤ indikujících vyšetĜení nebo léþbu s využitím zdrojĤ
ionizujícího záĜení – význam indikaþních kriterií (VČstník MZ ýR þ.11/03).

1

e) Zásady pro uplatĖování požadavkĤ radiaþní ochrany pacientĤ pĜi provádČní
a Ĝízení zdravotnických výkonĤ s použitím zdrojĤ ionizujícího záĜení –
optimalizace radiaþní ochrany pĜi lékaĜském ozáĜení (diagnostické referenþní
úrovnČ, princip ALARA „As Low As Reasonably Achievable“).

1

f) Praktické metody ochrany radiaþních a ostatních pracovníkĤ, ostatních
pacientĤ a obyvatel pĜi využívání zdrojĤ ionizujícího záĜení
ve zdravotnickém zaĜízení (kontrolované a sledované pásmo, systém
monitorování, vedení dokumentace, program zabezpeþování jakosti).

1

g) OdpovČdnost za zajištČní požadavkĤ radiaþní ochrany pĜi využívání zdrojĤ
ionizujícího záĜení v lékaĜství: úloha indikujícího lékaĜe, aplikujícího
odborníka, radiologického fyzika. Význam soustavného dohledu dohlížející
osobou a osobou s pĜímou odpovČdností.

1

h) PracovnČ-lékaĜská péþe o radiaþní pracovníky. LékaĜská pomoc lidem
ozáĜeným v dĤsledku radiaþní nehody.

1

Celkem

8

Personální a technické zabezpeþení kurzu Radiaþní ochrana
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, specializací

v oboru radiologický fyzik, pĜípadnČ se specializací v radiaþní ochranČ (Státní ústav radiaþní
ochrany (dále jen „SÚRO“), Státní úĜad pro jadernou bezpeþnost (dále jen „SÚJB“)) pro
pĜedmČty v bodech a), b), c), e), f) a g).
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru radiologie a
zobrazovací metody, neuroradiologie a dČtská radiologie pro pĜedmČt v bodČ d).
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru pracovní

lékaĜství, radiologie a zobrazovací metody, pĜípadnČ se specializovanou zpĤsobilostí v radiaþní
ochranČ (SÚRO, SÚJB) pro pĜedmČt v bodČ h).
Technické zabezpeþení
x Uþebna pro teoretickou výuku s pĜíslušným vybavením; poskytnutí výukových materiálĤ.

214

VĚSTNÍK MZ ČR

G

ČÁSTKA 4

8.1.3 Program kurzu Novinky z vnitĜního lékaĜství
PĜedmČt

Minimální
poþet hodin

Novinky v diagnostice a léþbČ kardiovaskulárních chorob, zejména: akutní
koronární syndromy, arteriální hypertenze, plicní embolie, ischemická choroba
dolních konþetin, prevence kardiovaskulárních chorob.

6

Aktuální pohledy na neodkladnou resuscitaci. Požadavky anesteziologa na
pĜedoperaþní vyšetĜení.

3

Novinky v diagnostice a léþbČ gastrointestinálních chorob, zejména: vĜedová
choroba žaludku a duodena, krvácení do trávicí trubice, karcinom traþníku,
idiopatické stĜevní zánČty, choroby pankreatu, infekþní hepatitidy, jaterní
cirhóza.

4

Aktuální pohledy na diagnostiku a léþbu chirurgických náhlých pĜíhod bĜišních,
hrudních a cévních (pro internisty).

2

Aktuální pohled na diagnostiku a léþbu nejbČžnČjších plicních chorob, zejména:
karcinom plic, bronchiální astma a obstrukþní plicní nemoc, chronická respiraþní
insuficience, tuberkulóza.

3

Choroby krevní: pĜehled s dĤrazem na novinky v oboru, zejména: anémie, krevní
transfúze a krevní deriváty, poruchy koagulace, hematoonkologické malignity.

3

Aktuální pohled na diagnostiku a léþbu nejbČžnČjších nefrologických chorob.

2

Aktuální problémy v endokrinologii, se vztahem k chorobám sledovaným
internistou.

2

Aktuální pohled na diagnostiku a léþbu diabetu (pro internisty).

2

Aktuality v pĜístupu k revmatologickým chorobám (pro internisty).

2

Aktuální problémy v diagnostice a léþbČ geriatrických pacientĤ a jejich Ĝešení.

2

Aktuality v neurologii, zejména pĜístup k cévním mozkovým pĜíhodám.

2

Novinky v racionalizaci preskripce a nežádoucích úþincích lékĤ.

1

Pracovní lékaĜství a toxikologie: aktuální pĜehled pro internisty.

1

Celkem

35

Personální a technické zabezpeþení kurzu Novinky z vnitĜního lékaĜství
Personální zabezpeþení
x LékaĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru vnitĜní lékaĜství, nebo specializovanou

zpĤsobilostí ve vyuþované problematice a praxí nejménČ 10 let v oboru.
x Garant kurzu má nejvyšší vzdČlání v oboru a nejménČ 10 let praxe výkonu povolání lékaĜe

v oboru specializace.
Technické zabezpeþení
x Uþebna/posluchárna pro teoretickou výuku s pĜíslušným vybavením.
x Poþítaþová uþebna pro závČreþné testování znalostí. 
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8.1.4 Program kurzu Pneumologie a ftizeologie
PĜedmČt

Minimální
poþet hodin

PrĤduškové astma.

6

Chronická obstrukþní plicní nemoc.

6

Bronchiektázie a další onemocnČní bronchĤ.

2

Zhoubné nádory plic, pleury a mediastina - primární i sekundární.

8

Respiraþní infekce s výjimkou tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz.

5

Tuberkulóza vþetnČ mimoplicní tuberkulózy a netuberkulózních mykobakterióz.

6

OnemocnČní plicních cév.

2

Poškození plic vzniklé profesionální expozicí nebo vlivy prostĜedí.

3

Difúzní intersticiální plicní nemoci a vzácné plicní nemoci.

4

Respiraþní selhání.

2

Nemoci pleury.

2

Nemoci hrudní stČny, dýchacích svalĤ a bránice.

2

Nemoci mediastina.

2

Pleuro-pulmonální manifestace systémových a primárnČ mimoplicních nemocí.

2

Hereditární a vývojové poruchy dýchacího ústrojí.

4

Cystická fibróza.

2

Alergická a eozinofilní plicní onemocnČní, mimo astmatu.

2

Poruchy dýchání ve spánku.

2

Plicní projevy imunodeficitních stavĤ.

2

Transplantace plic.

2

Léþba závislosti na tabáku, prevence plicních nemocí.

2

Intenzívní péþe u respiraþních nemocí.

3

Plicní fyziologie pĜi zátČži a plicní rehabilitace.

2

Domácí péþe a strategie þasného pĜevedení do domácí péþe.

2

Paliativní péþe.

1

Zobrazovací metody.

5

Funkþní vyšetĜení plic.

3

Bronchoskopie.

2

Pleurální výkony.

2

Kožní testy (tuberkulinový test a testování alergenĤ).

1

PĜístup orientovaný podle pĜíznakĤ a znakĤ zjištČných u pacienta.

2

Psychologické faktory a kvalita života u plicních nemocí.

1

VeĜejné zdravotnictví a náklady na zdravotnickou péþi v ýR a v EvropČ.

1

Epidemiologie plicních nemocí.

2

Léþba plicních nemocí v tČhotenství.

2
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Personální a technické zabezpeþení kurzu Pneumologie a ftizeologie
Personální zabezpeþení
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru pneumologie a ftizeologie.
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody.
x LektoĜi se specializovanou zpĤsobilostí nebo zvláštní odbornou zpĤsobilostí v oboru lékaĜská

mikrobiologie, pracovní lékaĜství, dČtské lékaĜství, radiologie a zobrazovací metody, hrudní
chirurgie, pĜípadnČ se specializovanou zpĤsobilostí v jiných oborech.
Technické zabezpeþení
x Uþebna pro teoretickou výuku s pĜíslušným vybavením; praktické demonstrace na klinických

oddČleních AP III. typu, popĜ. v laboratoĜích. 

