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ZZáákon 95/2004kon 95/2004

•• ZZáákon o podmkon o podmíínknkáách zch zíískskáávváánníí a uzna uznáávváánníí
odbornodbornéé zpzpůůsobilosti a specializovansobilosti a specializovanéé
zpzpůůsobilostisobilosti……
–– Nabyl platnosti 1.3.2004Nabyl platnosti 1.3.2004
–– Jeho souJeho souččááststíí –– ppřřííloha, v nloha, v níížž byly vyjmenovbyly vyjmenováány ny 

83 obory specializa83 obory specializaččnníího vzdho vzděělláávváánníí, mezi nimi , mezi nimi 
pod pod čč. 2 obor . 2 obor Anesteziologie a resuscitaceAnesteziologie a resuscitace a pod a pod 
čč. 39 nový obor . 39 nový obor -- IntenzivnIntenzivníí medicmedicíínana

–– PPřřííloha postrloha postráádala dala hierarchizacihierarchizaci oboroborůů (d(dřřííve ve ––
zzáákladnkladníí a na náástavbovstavbovéé obory, funkobory, funkččnníí
specializace)specializace)



VýukovVýukovéé pracovipracoviššttěě

•• IPVZ pro nový obor poslIPVZ pro nový obor poslééze zze zřříídilo dilo 
výukovvýukovéé pracovipracoviššttěě, kter, kteréé je v je v ččinnosti innosti 
od 1.12.2007od 1.12.2007

•• VzdVzděělláávacvacíí program oboru intenzivnprogram oboru intenzivníí
medicmedicíína je k dispozici od r. 2004 (doc. na je k dispozici od r. 2004 (doc. 
ČČerný)erný)



VýukovVýukovéé pracovipracoviššttěě

•• ZpoZpoččáátku tku –– posuzovposuzováánníí žžáádostdostíí o atestaceo atestace

•• VlastnVlastníí atestace atestace –– organizace, provorganizace, prováádděěnníí

•• FormovFormováánníí týmu zkoutýmu zkouššejejííccííchch

•• PPřřííprava otprava otáázek MCQzek MCQ

•• PPřředatestaedatestaččnníí kurz intenzivnkurz intenzivníí medicmedicíínyny



Výsledky atestacVýsledky atestacíí

celkem  prospcelkem  prospěělo  neprosplo  neprospěělolo

•• Jaro 07Jaro 07 2929 2929/0/0 00

•• Podzim 07Podzim 07 4343 4343/5/5 00

•• Jaro 08Jaro 08 (5)(5) 6060 54/754/7 66

•• Podzim 08 (5)    60Podzim 08 (5)    60 56/1756/17 44

•• Jaro 09Jaro 09 (3)(3) 3434 24/324/3 1010

•• Podzim 09 (1)    t.Podzim 09 (1)    t.čč. p. přřihlihlášášeno 20 uchazeeno 20 uchazečůčů

•• Celkem 07Celkem 07--0909 226226 206/32206/32 2020



PrvnPrvníí atestantiatestanti –– kvkvěěten 07ten 07



Novely zNovely záákona 95/2004kona 95/2004

•• Tzv. Tzv. euronovelaeuronovela –– znzněěnníí zzáákona kona 
189/2008189/2008

•• JejJejíí sousouččááststíí nenneníí ppřřííloha s loha s 
vyjmenovanými oboryvyjmenovanými obory

•• Obory byly vyjmenovObory byly vyjmenováány poslny poslééze ve ze ve 
vyhlvyhl. 185/2009. 185/2009



VyhlVyhl. 185/2009 o oborech . 185/2009 o oborech 
specializaspecializaččnníího vzdho vzděělláávváánní…í… a a 
oborech certifikovaných kurzoborech certifikovaných kurzůů

•• ÚÚččinnost od 1.7.2009innost od 1.7.2009

•• PPřřííll. . čč. 1 . 1 –– zzáákladnkladníí obory (lobory (léékakařři i –– 40 ob.)40 ob.)
–– Obor Obor čč. 2 . 2 –– Anesteziologie a intenzivnAnesteziologie a intenzivníí

medicmedicíínana, ozna, označčeneníí odbornosti odbornosti -- anesteziologanesteziolog

•• PPřřííll. . čč. 2 . 2 –– nnáástavbovstavbovéé ob. (lob. (léékakařři i –– 44 ob.)44 ob.)
–– Obor Obor čč. 23 . 23 –– IntenzivnIntenzivníí medicmedicíínana, ozna, označčeneníí

odbornosti odbornosti -- intenzivistaintenzivista



ÚÚhrady za atestahrady za atestaččnníí zkouzkoušškuku
•• ÚÚhrady za atestahrady za atestaččnníí zkouzkoušškuku –– nanařříízz. vl. vláády 184/09dy 184/09
•• uchazeuchazečči pi přřihlihlášášeneníí do 30. do 30. ččervna 2009 ervna 2009 –– neplatneplatíí
•• uchazeuchazečči i ppřřihlihlášášeneníí po 1. po 1. ččervenci 2009ervenci 2009 -- ppřředloedložžíí

doklad o zaplacendoklad o zaplaceníí úúhrady nhrady náákladkladůů ppřřed zahed zaháájenjeníím m 
ppřřííslusluššnnéé ččáásti atestasti atestaččnníí zkouzkouššky. ky. 

•• VýVýšše e úúhrady za atestahrady za atestaččnníí zkouzkoušškuku
–– řřáádný termdný termíínn –– 3 500 K3 500 Kčč (praktick(praktickáá ččáást 1 500 Kst 1 500 Kčč, , 

teoretickteoretickáá ččáást 2 000 Kst 2 000 Kčč),),
–– 1. opakov1. opakováánníí atestaatestaččnníí zkouzkouššky ky –– 5 000 K5 000 Kčč (praktick(praktickáá
ččáást 2 000 Kst 2 000 Kčč, teoretick, teoretickáá ččáást 3 000 Kst 3 000 Kčč),),

–– 2. opakov2. opakováánníí atestaatestaččnníí zkouzkouššky ky –– 7 000 K7 000 Kčč (praktick(praktickáá
ččáást 3 000 Kst 3 000 Kčč, teoretick, teoretickáá ččáást 4 000 Kst 4 000 Kčč).).

•• StejnStejnáá vývýšše e úúhrady hrady se týkse týkáá i zkoui zkouššky certifikovanky certifikovanéého ho 
kurzukurzu a atestaa atestaččnníí zkouzkouššky nelky neléékakařřských povolských povoláánníí..



NNáástavbový obor (certifikovaný stavbový obor (certifikovaný 
kurz) intenzivnkurz) intenzivníí medicmedicíínana

•• PPřředpoklad pro zaedpoklad pro zařřazenazeníí –– absolvovabsolvováánníí
jednoho ze 16 zjednoho ze 16 záákladnkladníích oborch oborůů
–– Anesteziologie a intenzivnAnesteziologie a intenzivníí medicmedicíínana

–– VnitVnitřřnníí lléékakařřstvstvíí

–– ChirurgieChirurgie

–– Diabetologie a endokrinologieDiabetologie a endokrinologie

–– DDěětsktskáá chirurgiechirurgie

–– KardiochirurgieKardiochirurgie

–– NeurochirurgieNeurochirurgie

–– DDěětsktskéé lléékakařřstvstvíí



NNáástavbový obor (certifikovaný stavbový obor (certifikovaný 
kurz) intenzivnkurz) intenzivníí medicmedicíínana

•• PPřředpoklad pro zaedpoklad pro zařřazenazeníí –– absolvovabsolvováánníí
jednoho ze 16 zjednoho ze 16 záákladnkladníích oborch oborůů
–– InfekInfekččnníí lléékakařřstvstvíí

–– KardiologieKardiologie

–– NeurologieNeurologie

–– PneumologiePneumologie a ftizeologiea ftizeologie

–– Gynekologie a porodnictvGynekologie a porodnictvíí

–– OrtopedieOrtopedie

–– UrologieUrologie

–– KlinickKlinickáá onkologieonkologie



PPřředpoklad pro zaedpoklad pro zařřazenazeníí do do 
oboru intenzivnoboru intenzivníí medicmedicíínana

•• Ve výVe výččtu chybtu chybíí napnapřř..
–– Traumatologie (zTraumatologie (záákladnkladníí obor)obor)

–– PopPopááleninovleninováá medicmedicíína (nna (náástavbový obor)stavbový obor)



PPřřííprava novprava novéého vzdho vzděělláávacvacíího ho 
programu oboru IMprogramu oboru IM

•• KvKvěěten 2009 ten 2009 –– MZ pMZ přředloedložžilo nilo náávrh VP, vrh VP, 
který mkterý máá spspíšíše obecnou povahue obecnou povahu

•• ČČerven 2009 erven 2009 –– Stanovisko k VPStanovisko k VP

•• DalDalšíší ččtvrtrok tvrtrok –– bez odezvybez odezvy

•• 15.9.09 15.9.09 –– schschůůzka na MZ k dalzka na MZ k dalšíšímu mu 
postupu ppostupu přři pi přříípravpravěě VPVP



Východiska k pVýchodiska k přříípravpravěě VPVP
•• Obor IM je ve vyhlObor IM je ve vyhlášášce uveden jako jedence uveden jako jeden
•• Nutnost pokrýt potNutnost pokrýt potřřeby vzdeby vzděělláávváánníí lléékakařůřů rrůůznzněě

orientovaných pracoviorientovaných pracoviššťť IMIM
–– interninterníí oboryobory
–– operaoperaččnníí oboryobory
–– pediatrickpediatrickéé oboryobory

•• Tedy Tedy –– nutnost skloubit nutnost skloubit vvííceoborovceoborovéé ppřředstavy a edstavy a 
nnáárokyroky

•• PPřříípravy VP by se mpravy VP by se měěli li úúččastnit pastnit přředstaviteledstaviteléé
–– AK IM pAK IM přři MZ i MZ ČČRR
–– VýukovVýukovéého pracoviho pracoviššttěě IMIM
–– Výboru Výboru ČČSIMSIM
–– SekcSekcíí IM vyjmenovaných oborIM vyjmenovaných oborůů



Východiska k pVýchodiska k přříípravpravěě VPVP

•• PrPrůůbběěh ph přříípravy pravy –– výhradnvýhradněě na na 
akreditovaných PIMakreditovaných PIM

•• Pod dohledem Pod dohledem šškolitele s atestackolitele s atestacíí z IMz IM

•• DvDvěě ččáásti (napsti (napřř. . anaana partes partes –– 12 + 12 m12 + 12 měěssííccůů))
–– SpoleSpoleččnnáá –– obecnobecněě intenzivistickintenzivistickéé znalosti a znalosti a 

dovednostidovednosti

–– OborovOborověě specifispecifiččttěějjšíší



SpoleSpoleččnnáá ččáástst

•• Na pracoviNa pracoviššttíích nejvych nejvyššíššího typu intenzivnho typu intenzivníí
ppééčče e multioborovmultioborovééhoho charakterucharakteru

•• Z tZ tééto to ččáástisti
–– MinimMinimáálnlněě 1 m1 měěssííc na UP (nemc na UP (nemáá--li atestaci z UM)li atestaci z UM)

–– MinimMinimáálnlněě 1 m1 měěssííc na ARO (nemc na ARO (nemáá--li atestaci z li atestaci z 
AR) AR) –– zejm. dovednosti v zejm. dovednosti v invazivninvazivníímm zajizajiššťť. DC. DC



OborovOborověě specifickspecifickáá ččáástst

•• NNááplplňň ttééto to ččáásti by msti by měěli dodat pli dodat přředstaviteledstaviteléé
jednotlivých skupin oborjednotlivých skupin oborůů

•• PPřřeveváážžnou nou ččáást absolvovat na akreditovanst absolvovat na akreditovanéém m 
pracovipracoviššti oborovti oborověě ppřřííslusluššnnéém resp. blm resp. blíízkzkéémm

•• MenMenšíší ččáást na oborových JIP zbývajst na oborových JIP zbývajííccíích ch 
dvou skupin obordvou skupin oborůů



•• http://www.tribune.cz/archiv/mtr/215/6085http://www.tribune.cz/archiv/mtr/215/6085::

•• MedicalMedical Tribune 25/2008 Tribune 25/2008 -- vydvydááno: 15.09.2008no: 15.09.2008 Jak dJak dáál vl v intenzivnintenzivníí medicmedicíínněě??
•• VV obdobobdobíí zmzměěn systn systéému postgradumu postgraduáálnlníího vzdho vzděělláávváánníí se vse vodbornodbornéé veveřřejnosti obejnosti obččas vyskytnou uras vyskytnou urččititéé „„ informainformaččnníí

ššumyumy““ , kter, kteréé mohou umohou ulléékakařůřů vv postgradupostgraduáálnlníí ppřříípravpravěě vzbuzovat neopodstatnvzbuzovat neopodstatněěnnéé obavy. Zobavy. Záástupci nstupci níížže uvedených e uvedených 
sedmi odborných spolesedmi odborných společčnostnostíí proto pproto přřichicháázejzejíí se stanoviskem vyjadse stanoviskem vyjadřřujujííccíím se km se kproblematice postgraduproblematice postgraduáálnlníího ho 
vzdvzděělláávváánníí vv intenzivnintenzivníí medicmedicíínněě..
SouSouččasnasnáá medicmedicíína je mimo jinna je mimo jinéé charakterizovcharakterizováána ina i mimomimořřáádným rozvojem medicdným rozvojem medicííny intenzivnny intenzivníí, a, a to prakticky to prakticky 
veve vvššech oborech. Vech oborech. Vobdobobdobíí ppřřestavby postgraduestavby postgraduáálnlníího vzdho vzděělláávváánníí je je nezbytnnezbytnéé umoumožžnit lnit léékakařůřům pracujm pracujííccíím na m na 
jednotkjednotkáách intenzivnch intenzivníí ppééčče ne nááleležžititéé vzdvzděělláánníí, kter, kteréé zajistzajistíí vysokou kvalitu poskytovanvysokou kvalitu poskytovanéé ppééčče, e, svým obsahem svým obsahem 
aa strukturou povede kestrukturou povede kesrovnatelnsrovnatelnéé odbornodbornéé kvalitkvalitěě nanaššich lich léékakařůřů vv oblasti intenzivnoblasti intenzivníí medicmedicííny sny sjejich kolegy jejich kolegy 
vv zahranizahraniččíí aa umoumožžnníí pracovnpracovníí mobilitu vmobilitu v rráámci EUmci EU. V. V poslednposledníí dobdoběě dodoššlo ulo u ččáásti lsti léékakařřskskéé veveřřejnosti kejnosti kururččititéému mu 
informainformaččnníímu mu ššumu, nejasnostem vumu, nejasnostem voblasti výchovy oboru oblasti výchovy oboru „„ IntenzivnIntenzivníí medicmedicíínana““ aa obavobaváám typu m typu „„ kakažždý kdo dý kdo 
pracuje na JIP muspracuje na JIP musíí mmíít atestaci zt atestaci zintenzivnintenzivníí medicmedicíínyny““ . P. Přředsedovedsedovéé výborvýborůů podepsaných spolepodepsaných společčnostnostíí projednali projednali 
aktuaktuáálnlníí ototáázky spojenzky spojenéé ss problematikou intenzivnproblematikou intenzivníí medicmedicííny sny snnáásledujsledujííccíími zmi záávvěěry:ry:
1. Vzd1. Vzděělláávváánníí vv intenzivnintenzivníí medicmedicíínněě by mby měělo navazovat na vzdlo navazovat na vzděělláávváánníí vv zzáákladnkladníím oborum oboru, tj. za, tj. zařřazenazeníí do do 
formalizovanformalizovanéého postgraduho postgraduáálnlníího vzdho vzděělláávváánníí vv intenzivnintenzivníí medicmedicíínněě vede pouze pvede pouze přřes tzv. zes tzv. záákladnkladníího obor.ho obor.
2. Rozsah postgradu2. Rozsah postgraduáálnlníího vzdho vzděělláávváánníí vv intenzivnintenzivníí medicmedicíínněě vv ČČeskeskéé republice by mrepublice by měěl být vl být v zzáákladnkladníím m souladu souladu 
ss doporudoporuččeneníími ami a materimateriáály ly EuropeanEuropeanSociety Society ofof IntensiveIntensiveCare Care MedicineMedicineaa EuropeanEuropeanBoardBoardofof IntensiveIntensiveCare Care 
MedicineMedicine. . 
3. 3. Rozsah vzdRozsah vzděělláávváánníí vv intenzivnintenzivníí medicmedicíínněě veve vzdvzděělláávacvacíím programu kam programu kažžddéého oboru si urho oboru si urččujeuje ppřřííslusluššnnáá odbornodbornáá
spolespoleččnost.nost.
4. Zp4. Způůsob poskytovsob poskytováánníí intenzivnintenzivníí ppééčče, persone, personáálnlníí obsazenobsazeníí aa popožžadovanadovanáá kvalifikace lkvalifikace léékakařůřů oborových JIP je oborových JIP je 
výluvýluččnněě zzááleležžitostitostíí dandanéého oboru.ho oboru.
5. P5. Přředstaviteledstaviteléé jednotlivých spolejednotlivých společčnostnostíí se zavse zaváázali zali kk maximmaximáálnlníí momožžnnéé spoluprspoluprááci vci v oblasti vzdoblasti vzděělláávanvaníí vv intenzivnintenzivníí
medicmedicíínněě ss ccíílem udrlem udržžet aet anadnadáále rozvle rozvííjet vysokou jet vysokou úúroveroveňň poskytovanposkytovanéé intenzivnintenzivníí ppééčče ve vČČeskeskéé republice.republice.
6. 6. ČČeskeskáá spolespoleččnost intenzivnnost intenzivníí medicmedicííny ny ČČLS JEP bude informovat výbory jednotlivých odborných spoleLS JEP bude informovat výbory jednotlivých odborných společčnostnostíí
oo aktuaktuáálnlníím stavu doporum stavu doporuččenenéého rozsahu aho rozsahu astruktury vzdstruktury vzděělláávváánníí vv intenzivnintenzivníí medicmedicíínněě, který formuluj, který formulujíí EuropeanEuropean
Society Society ofof IntensiveIntensiveCare Care MedicineMedicineaa EuropeanEuropeanBoardBoardofof IntensiveIntensiveCare Care MedicineMedicine..
7. Na oborov7. Na oborověě zamzaměřěřených JIP je pených JIP je přředpokledpoklááddáán rozvoj intenzivnn rozvoj intenzivníí ppééčče (s moe (s možžnými regionnými regionáálnlníími odchylkami). mi odchylkami). 
Naopak Naopak nenneníí ppřředpokledpoklááddáána pna přřííprava prava „„univerzuniverzáálnlníích ch intenzivistintenzivistůů““ ,, ktekteřříí by byli schopni pracovat na by byli schopni pracovat na neonatologickneonatologickéé
JIP, stejnJIP, stejněě jako na JIP neurologickjako na JIP neurologickéé čči na koroni na koronáárnrníí jednotce.jednotce.
8. 8. Certifikovaný kurs (nebo Certifikovaný kurs (nebo „„atestaceatestace““ zz IntenzivnIntenzivníí medicmedicííny) je povany) je považžovováán za racionn za racionáálnlníí postup ppostup přředevedevšíším pro m pro 
budoucnost, pro mladbudoucnost, pro mladéé lléékakařře na zae na začčáátku karitku kariééryry. Na. Našše spolee společčnosti nepovanosti nepovažžujujíí za nutnza nutnéé čči povinni povinnéé, aby se zku, aby se zkuššeneníí
lléékakařři zi z oborových JIP zapisovali do novoborových JIP zapisovali do novéého ho „„atestaatestaččnníího oboruho oboru““ ((ččíímmžž nechceme ani vnechceme ani vnejmennejmenšíším negovat m negovat 
naprostou nezbytnost kontinunaprostou nezbytnost kontinuáálnlníího vzdho vzděělláávváánníí).).
ProhlProhlášášeneníí podepsalipodepsalippřředsedovedsedovééČČeskeskéé internistickinternistickéé spolespoleččnosti nosti ČČLS JEP, LS JEP, ČČeskeskéé chirurgickchirurgickéé spolespoleččnosti nosti ČČLS JEP, LS JEP, 
ČČeskeskéé spolespoleččnosti anesteziologie, resuscitace anosti anesteziologie, resuscitace aintenzivnintenzivníí medicmedicííny ny ČČLS JEP, LS JEP, ČČeskeskéé spolespoleččnosti intenzivnnosti intenzivníí
medicmedicííny ny ČČLS JEP, LS JEP, ČČeskeskéé kardiologickkardiologickéé spolespoleččnosti, nosti, ČČeskeskéé neurologickneurologickéé spolespoleččnosti nosti ČČLS JEP, LS JEP, ČČeskeskéé pediatrickpediatrickéé
spolespoleččnosti nosti ČČLS JEP aLS JEP aČČeskeskéé spolespoleččnosti pro nosti pro úúrazovou chirurgii razovou chirurgii ČČLS JEP.LS JEP.


