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Úvod 

 
Vážení, předkládáme Vám přehled školících akcí Fakultní nemocnice Hradec Králové. 

Přihlášky na školící akce zasílejte na adresu: 

  Fakultní nemocnice Hradec Králové 

  Oddělení vzdělávání  

  Sokolská 581 

  500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové  

 

Účastnický poplatek se hradí hotově v pokladně FN HK nebo zaměstnavatel na základě 

vystavené faktury. K účastnickému poplatku se připočítává 21 % DPH, mimo Kurzu pro sanitáře. 

 

Cena za předatestační odborné stáže lékařů činí 180,- + základní sazba DPH Kč/den, max. po 

dobu 3 měsíců od začátku stáže. Uvedená cena se uplatňuje pro každou kliniku samostatně.  

Pro JOP VŠ je cena za předatestační stáže 2.000,-Kč/týden za první 2 týdny stáže, od 3. týdne 

100,- Kč/den do doby max. 3 měsíců od začátku stáže.  

Uvedená cena se uplatňuje pro každou kliniku samostatně. Předatestační odborné stáže lékařů 

probíhají na akreditovaných pracovištích dle zákona č.95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Kontakty na Oddělení vzdělávání FN HK:  

Mgr. Monika Jandová, tel.: 495832136, e-mail: monika.jandova@fnhk.cz 

Mgr. Petra Klimešová, tel.: 495833713, e-mail: petra.klimesova@fnhk.cz 

Mgr. Mária Elfmarková, tel.: 495834867, e-mail: maria.elfmarkova@fnhk.cz   

Bc. Renata Hanušová, tel.: 495834152, e-mail: renata.hanusova@fnhk.cz  
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                     Fakultní nemocnice Hradec Králové 
          Oddělení  vzdělávání 

          Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové 

P ř i h l á š k a  na  kurz 
 
název akce Akreditovaný kvalifika ční kurz – Sanitář 

 
termín konání 
 

 

jméno, příjmení, titul 
 

 

datum narození 
 

 

místo narození 
 

 státní občanství  

bydliště 
 

 

e-mail 
 

 tel.  

pracoviště 
 

 

kvalifikace  
(dosažené vzdělání) 

 

 
Účastnický poplatek 9.010,- Kč - hradí se na základě podkladů vydaných Oddělením vzdělávání FN 
HK. 
 
Podmínky přijetí:  

- ukončené základní vzdělání 
- dovršení věku 18 let 
- očkování – hepatitida B 

 
Beru na vědomí, že moje výše uvedené osobní údaje jsou ve smyslu čl. 6, odst. 1 b) Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nezbytné pro uzavření smlouvy o zabezpečení výuky 
AKK Sanitář s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, IČ 00179906, která je bude zpracovávat po 
dobu průběhu kurzu a následně je uloží po dobu běhu skartační lhůty, která aktuálně činí 10 let. 
 
Datum:       Podpis žadatele:  
 
 
 
Datum:      Souhlas zaměstnavatele: 
 

 
 

 
 
 

tel.: 49 583 4152, 49 583 2136 
e-mail:  renata.hanusova@fnhk.cz,  monika.jandova@fnhk.cz, 
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FAKULTNÍ NEMOCNICE 
HRADEC KRÁLOVÉ 

 
 

ÚDAJE POTŘEBNÉ K VYPRACOVÁNÍ DOHODY O STÁŽI VE  FN HK 
 
Informace o stážistovi: 
 
titul, jméno, příjmení stážisty  : 

datum narození: 

adresa bydliště :     kontakt (e-mail + mobil): 

zařazení do oboru (název oboru):   dosažená atestace v oboru (název oboru): 

 
 
Informace o stáži: 
 
termín stáže : 
předatestační stáž: ano – ne      v oboru: 
odborná stáž (např. stáž pro funkční licenci) či jiná: 
název kliniky  - pracoviště FN HK, kde bude stáž probíhat: 
školitel ve FN HK: 
 
Zaměstnavatel1 
 
Název: 
Sídlo: 
Kým je zastoupen (statutární zástupce): 
IČ:      DIČ: 
Bankovní spojení:     Číslo účtu: 
Registrace v obchodním rejstříku (u, oddíl, vložka): 
Kontaktní osoba (oddělení vzdělávání nebo personální oddělení – tel. č., e-mail):  
 
Beru na vědomí, že moje výše uvedené osobní údaje jsou ve smyslu čl. 6, odst. 1 b) Obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nezbytné pro uzavření smlouvy o odborné předatestační 
stáži s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, IČ 00179906, která je bude zpracovávat po dobu 
průběhu stáže a následně je uloží po dobu běhu skartační lhůty, která aktuálně činí 10 let. 
 
Datum:       Podpis žadatele:  

                                                 
1 Pokud je stážista v roli samoplátce a smlouva není sepsána s jeho zaměstnavatelem, údaje o zaměstnavateli nevyplňuje! 
Pokud je stážista v roli samoplátce Oddělení vzdělávání FNHK předá: 

- doklad o nejvyšším dosaženém odborného nebo specializačního vzdělání 
- kopii sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu 
- posouzení zdravotní způsobilosti včetně povinného očkování (dle vyhlášky č. 537/2006 Sb.) 
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I. interní kardioangiologická klinika  

 
 

Odborná stáž v kardiologii 

Určeno pro:  kardiology a internisty 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika 

Termín:   dle dohody (1-3 měsíce) 

Počet účastníků:  dle dohody 

Náplň:   kardiologie, příprava k atestaci 

Účastnický poplatek: pro lékaře s atestací: 5.740,- Kč za týden    

    pro lékaře v přípravě k atestaci: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Kurz – invazivní kardiologie 

Určeno pro:  internisty, kardiology 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika 

Termín:   2-4 týdny 

Náplň:   moderní metody invazivní kardiologie  

Účastnický poplatek:     5.740,- Kč za týden 

 

Kurz – arytmologie 

Určeno pro:  internisty, kardiology 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika 

Termín:   trvání 1 den, 2x ročně (jaro, podzim)- bude upřesněno podle zájemců 

Počet účastníků:  dle dohody 

Náplň:   novinky v arytmologii (diagnostika, terapie), gudelines 

Účastnický poplatek:  500,- Kč 

 

Školící místo v neinvazivních kardiologických metodách 

Určeno pro:  lékaře zajímající se o metody neinvazivní kardiologie 

Místo konání:  Oddělení neinvazivní kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: UZ srdce transtorakální a jícnový, Ergometrie, Holterovo monitorování 

EKG a TK 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 
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Školící místo v neinvazivních angiologických metodách 

Určeno pro:  lékaře zajímající se o metody neinvazivní angiologie  

Místo konání:  Oddělení neinvazivní kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: UZ končetinových tepen a žil, UZ karotid, index kotník-paže = ABI, 

Pletyzmografie 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo – elektrofyziologie, kardiostimulace 

Určeno pro:  lékaře po kardiologické atestaci 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika 

Termín:   dle dohody (1-4 týdny) 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: diagnostická elektrofyziologie, katetrové ablace, implantace 

kardiostimulátorů 

Účastnický poplatek: 8.000,- Kč za týden 

 

Školící místo – elektrofyziologie, kardiostimulace 

Určeno pro:  zdravotní sestry 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika 

Termín:   dle dohody (1-4 týdny) 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: diagnostická elektrofyziologie, katetrová ablace, implantace 

kardiostimulátorů 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Odborná stáž – arytmologie 

Určeno pro:  lékaře po atestaci z vnitřního lékařství, internisty, kardiology 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika 

Termín:   dle dohody (1-8 týdnů) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   diagnostické a terapeutické postupy v arytmologii, novinky v oboru 

Účastnický poplatek: 8.000,- Kč za týden 
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Školící místo – základní katetrizační metody, koronarografie 

Určeno pro:  lékaře po atestaci z vnitřního lékařství, internisty, kardiology 

Místo konání:  Oddělení intervenční kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky 

Termín:   dle dohody (2-4 týdny) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   základní katetrizační metody, koronarografie 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč 

 

Školící místo – koronární intervence 

Určeno pro:  lékaře s atestací z kardiologie 

Místo konání:  Oddělení intervenční kardiologie I. interní kardioangiologické  kliniky 

Termín:   dle dohody (2-4 týdny) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   koronární intervence 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo – intervenční léčba chlopenních a vrozených srdečních vad 

Určeno pro:  lékaře s atestací z kardiologie, kardiology 

Místo konání:  Oddělení intervenční kardiologie I. interní kardioangiologické kliniky 

Termín:   dle dohody (2-4 týdny) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   intervenční léčba chlopenních a vrozených vad 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo v kardiologii 

Určeno pro:  lékaře s atestací z interního lékařství, internisty, kardiology, praktické 

lékaře 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: problematika preventivní kardiologie se zaměřením na těžkou arteriální 

hypertenzi 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 
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Školící místo   

Určeno pro: lékaře s atestací z vnitřního lékařství, internisty, kardiology, 

diabetology, praktické lékaře, posudkové lékaře 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika 

Termín:   dle dohody (1-2 týdny) 

Počet účastníků:  dle dohody  

Náplň: nové postupy v diagnostice a terapii cukrovky, problematika poruch 

metabolismu tuků a jejich farmakoterapie 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo 

Určeno pro:  sestry, které pracují, nebo mají zájem pracovat na JIP 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika, akutní kardiologie I., II.                            

Termín:   dle dohody  

Počet účastníků:  1 

Náplň: péče o nemocné s ICHS, péče o nemocné po invazních kardiologických 

výkonech, péče o nemocné v bezvědomí, v šokovém stavu, péče o 

nemocné s umělou plicní ventilací, zevní kardiostimulace, 

hemodynamické měření / Swan-Ganzův katetr, ošetřovatelská 

dokumentace 

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden 
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II. interní gastroenterologická klinika  
 

Odborná stáž v interním lékařství 

Určeno pro:  lékaře v přípravě k atestaci z vnitřního lékařství 

Místo konání:  II. interní gastroenterologická klinika 

Termín:   podle rozpisu 

Náplň: nové dg. a terapeutické postupy v interním lékařství, novinky 

v patogeneze interních chorob 

Účastnický poplatek:  dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Odborná stáž v gastroenterologii 

Určeno pro:  lékaře v přípravě k atestaci z gastroenterologie 

Místo konání:  II. interní gastroenterologická klinika 

Termín:   podle rozpisu 

Náplň: nové dg. a terapeutické postupy v gastroenterologii, novinky 

v patogeneze chorob trávicího ústrojí 

Účastnický poplatek:  dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Odborná stáž virtuální digestivní endoskopie (na endoskopickém simulátoru) 

Určeno pro:  lékaře v přípravě k atestaci z gastroenterologie 

Místo konání:  II. interní gastroenterologická klinika 

    Subkatedra gastroenterologie LFUK v Hradci Králové 

Termín:   podle dohody 

Počet účastníků:  2-3 

Náplň: nácvik zrakové a manuální koordinace při digestivní endoskopii; na 

simulátoru z virtuální knihovny případů: nácvik gastroskopie, 

sigmoideoskopie, koloskopie a ERCP (a to jak diagnostických, tak 

terapeutických výkonů) 

Účastnický poplatek:  12.620,- Kč za týden 
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Odborná stáž v revmatologii 

Určeno pro:  lékaře v přípravě k atestaci z revmatologie  

Místo konání: II. interní gastroenterologická klinika  

Subkatedra revmatologie LF UK v Hradci Králové 

Termín:   dle dohody   

Počet účastníků:  2 

Náplň: diagnostika, diferenciální diagnostika a léčba revmatických 

onemocnění vč. vlastní praxe u lůžka a v ambulanci, nejdůležitější 

diagnostické a léčebné výkony, laboratorní vyšetření v oboru 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo – ošetřování nemocných systémovými revmatickými chorobami 

Určeno pro:  sestry revmatologických a interních pracovišť 

Místo konání:  II. interní gastroenterologie klinika  

                             Subkatedra revmatologie LF UK v Hradci Králové 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: specifické ošetřovatelské postupy při péči o nemocné systémovými 

chorobami v lůžkovém zařízení  

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden 

 

Školící místo – objektivizace stavu nemocného s kloubními chorobami 

Určeno pro: sestry revmatologických ordinací a lůžkových zařízení, ošetřujících 

nemocné s revmatickými chorobami 

Místo konání:  II. interní gastroenterologická klinika  

Subkatedra revmatologie LF UK v Hradci Králové 

Termín:   dle dohody 1 týden 

Počet účastníků:  2 

Náplň: měření aktivity a funkčních důsledků revmatických chorob, praktický 

nácvik (DAS, BASDAI, HAQ, BASFI) 

Účastnický poplatek: 3.045,- za týden  
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Odborná stáž – současné léčebné a diagnostické postupy u revmatických chorob 

Určeno pro:  lékaře revmatology a internisty 

Místo konání: II. interní gastroenterologická klinika  

Subkatedra revmatologie LF UK v Hradci Králové 

Termín:   dle dohody, 1-2 týdny 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: diagnostický postup, diferenciální diagnostika a léčebné postupy u 

revmatických chorob, kasuistiky, vlastní praxe u ambulantních i 

hospitalizovaných nemocných 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo – moderní endoskopické techniky 

Určeno pro:  lékaře gastroenterology a internisty 

Místo konání:  II. interní gastroenterologická klinika  

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: základní a nástavbová endoskopie GIT (esofagogastroskopie, ERPC, 

enteroskopie, koloskopie, endosonografie, ) 

Účastnický poplatek: 12.620,- Kč za týden 

 

Školící místo – digestivní endoskopie 

Určeno pro:  sestry 

Místo konání:  II. interní gastroenterologická klinika  

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: práce endoskopické sestry při diagnostických a terapeutických 

endoskopiích 

Účastnický poplatek: 7.020,- Kč za týden 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

Plicní klinika  

 

Odborná stáž 

Určeno pro:  lékaře v přípravě k atestaci TRN (pneumologie a ftizeologie) nebo 

s atestací TRN (pneumologie a ftizeologie) 

Místo konání:  plicní klinika 

Termín:   1 týden – dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   vedení léčby bronchogenního karcinomu na denním stacionáři 

Účastnický poplatek: pro lékaře s atestací:  6.000,- Kč za týden   

pro lékaře v přípravě k atestaci: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Odborná stáž 

Určeno pro:      lékaře v přípravě k atestaci TRN (pneumologie a ftizeologie) nebo s 

atestací TRN (pneumologie a ftizeologie) 

Místo konání:  plicní klinika 

Termín:   1 týden – dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: indikace DDOT, péče o nemocné s chronickou respirační insufiencí 

Účastnický poplatek: pro lékaře s atestací: 6.000,- Kč za týden    

    pro lékaře v přípravě k atestaci: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Odborná stáž 

Určeno pro:      lékaře v přípravě k atestaci TRN (pneumologie a ftizeologie) nebo s 

atestací TRN 

Místo konání:  plicní klinika 

Termín:   1 týden – dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: diagnostika, diferenciální diagnostika a vedení léčby intersticiálních 

plicních procesů 

Účastnický poplatek: pro lékaře s atestací:  6.000,- Kč za týden   

pro lékaře v přípravě k atestaci: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Odborná stáž 

Určeno pro:      lékaře v přípravě k atestaci TRN (pneumologie a ftizeologie) nebo s 

atestací TRN 

Místo konání:  plicní klinika 

Termín:   1 týden – dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   ultrazvukové vyšetření hrudníku v pneumologii 

Účastnický poplatek: pro lékaře s atestací:  6.000,- Kč za týden   

pro lékaře v přípravě k atestaci: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo 

Určeno pro:  lékaře 

Místo konání:  plicní klinika 

Termín:   3 týdny – dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: bronchologie, výkony v celkové anestezii, endobronchiální laser a 

elektrokauter 

Účastnický poplatek: 12.620,- Kč za týden 
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III. interní gerontometabolická klinika  

Školící místo v akutní péči v geriatrii 

Určeno pro:  lékaře 

Místo konání:  Klinika gerontologická a metabolická, Subkatedra geriatrie 

Termín:   leden – březen  

Počet účastníků:  2-3 

Náplň:   péče o gerontologické pacienta 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo v akutní péči v geriatrii 

Určeno pro:  sestry 

Místo konání:  Klinika gerontologická a metabolická, Subkatedra geriatrie 

Termín:   dle dohody (1 týden) 

Počet účastníků:  2 

Náplň:   péče o gerontologického pacienta 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Odborná stáž v diabetologii 

Určeno pro: lékaře zabývající se problematikou diabetologie a lékaři v předatestační 

přípravě v oboru diabetologie 

Místo konání:  Diabetologické centrum FN 

Termín:   individuální dohoda (4 termíny/rok) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   diabetologie  

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Odborná stáž v podiatrii 

Určeno pro:  lékaře zabývající se problematikou podiatrie 

Místo konání:  Diabetologické centrum FN 

Termín:   individuální dohoda (4 termíny/rok) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   podiatrie 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 
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Odborná stáž v diabetologii 

Určeno pro:  všeobecné sestry 

Místo konání:  Diabetologické centrum FN 

Termín:   individuální dohoda (4 termíny/rok) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   diabetologie pro práci všeobecné sestry 

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden 

 

Odborná stáž v diabetologii 

Určeno pro:  všeobecné sestry 

Místo konání:  Diabetologické centrum FN 

Termín:   individuální dohoda (4 termíny/rok) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   diabetologická edukace pro práci všeobecné sestry  

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden 

 

Odborná stáž v podiatrii 

Určeno pro:  všeobecné sestry v podiatrické ambulanci 

Místo konání:  Diabetologické centrum FN 

Termín:   individuální dohoda (6 termínů/ rok) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   podiatrie pro práci všeobecné sestry  

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden 

 

Odborná stáž v nefrologii 

Určeno pro:  lékaře zabývající se problematikou nefrologie 

Místo konání:  Oddělení nefrologie KGM FN 

Termín:   individuální dohoda (6 termínů/rok) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   nefrologie 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Odborná stáž v nefrologii 

Určeno pro:  sestry dialyzačních středisek a nefrologických oddělení 

Místo konání:  Oddělení nefrologie KGM FN 

Termín:   individuální dohoda (6 termínů/rok) 
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Počet účastníků:  2 

Náplň:   nefrologie 

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden  

 

Odborná stáž v intenzivní metabolické péči 

Určeno pro:  lékaře zabývající se problematikou intenzivní péče a výživy 

Místo konání:  Klinika gerontologická a metabolická FN 

Termín:   individuální dohoda (6 termínů / rok) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   intenzivní metabolická péče a výživa 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Odborná stáž v metabolické péči 

Určeno pro:  sestry nutričního týmu 

Místo konání:  Klinika gerontologická a metabolická FN 

Termín:   individuální dohoda (6 termínů / rok) 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   péče o pacienta vyžadující nutriční podporu 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Odborná stáž – problematika parenterální a enterální výživy a metabolické péče 

Určeno pro: lékaře, kteří absolvovali kurz Nutriční postupy v intenz.péči kriticky 

nemocných 1. a 2. část 

Místo konání:  Klinika gerontologická a metabolická FN 

Termín:   2 týdny, dle dohody s Oddělením dalšího vzdělávání FN HK 

Počet účastníků:  2 na 1 termín 

Náplň: sestavování parent. a ent., výživy, nutriční podpory pro nemocné 

v těžkých stavech, hodnocení stavu výživy, intenzivní metabolické 

péče 

Účastnický poplatek: 4.285,- Kč za týden 

 

Metody stanovování indiv. nutričních potřeb u pacientů v těžkých stavech – praktická část 

Určeno pro:  nutriční terapeuty 

Místo konání:  Klinika gerontologická a metabolická FN 

Termín:   individuální dohoda 

Počet účastníků:  1 
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Účastnický poplatek: 3.510,- Kč za týden  

 

Komunitní nutriční péče a poradenství u seniorů – praktická část 

Určeno pro:  nutriční terapeuty 

Místo konání:  Klinika gerontologická a metabolická FN 

Termín:   individuální dohoda 

Počet účastníků:  1 

Účastnický poplatek: 3.130,- Kč za týden  
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Chirurgická klinika  

Školící místa v oborech traumatologie, chirurgické JIP, cévní chirurgie, abdominální 

chirurgie, laparoskopické chirurgie a onkochirurgie 

Určeno pro:  lékaře    

Místo konání:  Chirurgická klinika 

Termín:   dle dohody 

Doba trvání:  1-2 týdny 

Počet účastníků:  není omezen 

Náplň:   diagnostika a léčba ve výše uvedených chirurgických disciplínách 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden  

 

Školící místo v plastické chirurgii 

Určeno pro:  lékaře  

Místo konání:  Chirurgická klinika 

Termín:   dle dohody 

Doba trvání:  1-2 týdny 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   diagnostika a léčba v plastické chirurgii 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo na chirurgické JIP, oddělení traumatologie a plastické chirurgie 

Určeno pro:  pro sestry  

Místo konání:  Chirurgická klinika 

Termín:   dle dohody 

Doba trvání:  1-2 týdny 

Počet účastníků:  není omezen 

Náplň: odborná práce chirurgické sestry se zaměřením na problematiku 

intenzivní péče, traumatologie a plastickou chirurgii 

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden 
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Školící místo pro stomiky 

Určeno pro:  sestry  

Místo konání:  Chirurgická klinika 

Termín:   dle dohody 

Doba trvání:  1 týden 

Počet účastníků:  není omezen 

Náplň:   komplexní problematika nemocného s kolonoskopií 

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden 

 

Školící místo v uplatnění kryochirurgie v ambulantní i nemocniční péči 

Určeno pro:  lékaře  

Místo konání:  Chirurgická klinika 

Termín:   dle dohody 

Doba trvání:  4x1den (čtvrtek) 

Počet účastníků:  není omezen 

Náplň:   možnosti kryochirurgie 

Účastnický poplatek: 4.592,- Kč za 4 dny 

 

Školící místo v bariatrické chirurgii 

Určeno pro:  lékaře  

Místo konání:  Chirurgická klinika 

Termín:   dle dohody 

Doba trvání:  dle dohody 

Počet účastníků:  není omezen 

Náplň:   komplexní bariatrická chirurgická péče o nemocné 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč  

 

Školící místo v kolorektální chirurgii 

Určeno pro:  lékaře   

Místo konání:  Chirurgická klinika 

Termín:   dle dohody 

Doba trvání:  1 týden 

Počet účastníků:  4 

Náplň:   resekce rekta, použití staplerové a stehové sutury 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 
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Kardiochirurgická klinika  

Odborná stáž: kardiochirurgie dospělých 

Určeno pro:  kardiochirurgy v přípravě k atestaci   

Termín:   dle dohody 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč 

 

Odborná stáž: obor – hrudní chirurgie 

Určeno pro:  lékaře před atestací z chirurgie a hrudní chirurgie   

Termín:   dle dohody 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč 

 

Odborná stáž: mimotělní oběh dospělých 

Určeno pro: perfuzionisty stávajících či nově budovaných kardiochirurgických 

pracovišť   

Termín:   dle dohody 

Náplň: teoretické i praktické vedení mimotělního oběhu u dospělých 

nemocných (studijní plán bude vždy upřesněn dle požadavků 

školeného) 

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč 

 

Odborná stáž: jednotka intenzivní péče KCH kliniky 

Určeno pro:  zdravotní sestry stávajících či nově budovaných KCH pracovišť 

Termín:   dle dohody 

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden 

 

Odborná stáž: intenzivní péče po kardiochirurgických operacích 

Určeno pro:  kardiology  a lékaře jednotek intenzivní péče  

Termín:   dle dohody 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč za týden 
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Odborná stáž: intervenční léčba ICHS a chlopenních vad 

Určeno pro: kardiology v přípravě na atestaci event. na licenci v intervenční 

kardiologii 

Místo konání: Kardiochirurgická klinika, I. Interní kardioangiologická klinika 

Termín:   2-4 týdny, dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: indikace ke koronarografii, srdeční katetrizaci, indikace k perkutánní 

intervenci, balonková plastika, implantace stentů, měření FFR, 

intravaskulární UZ 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč  

 

Odborná stáž: echokardiografie ICHS a chlopenních vad 

Určeno pro:  internisty, kardiology se zájmem o echokardiografii   

Místo konání:  Kardiochirurgická klinika 

Termín:   2-4 týdny, dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: M-MODE, dopplerovské vyšetřování, barevný doppler, 2D 

kvantifikace chlopenních vad, indikace k operačnímu řešení, tkáňový 

doppler, perioperační echokardiografie, TTE, TEE, echokardiografické 

sledování pacientů po operaci 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč 

 

Odborná stáž: ischemická choroba srdeční 

Určeno pro:  internisty, kardiology v přípravě na atestaci   

Místo konání:  Kardiochirurgická klinika, I.Interní kardioangiologická klinika 

Termín:   2 týdny, dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň: patofyziologie ICHS, diagnostika, sekundární prevence, léčba 

(konzervativní, intervenční), indikace k chirurgické léčbě 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč 
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Odborná stáž: chlopenní srdeční vady 

Určeno pro:  internisty, kardiology v přípravě k atestaci  

Místo konání:  Kardiochirurgická klinika, 1.Interní kardioangiologická klinika 

Termín:   2-4 týdny, dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň: patofyziologie chlopenních vad, diagnostika včetně echokardiografie, 

intenzivní diagnostika, léčba (medikamentózní, intervenční), indikace 

k chirurgické léčbě 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč 

 

Odborná stáž: chirurgická léčba ICHS 

Určeno pro:  kardiochirurgy v přípravě na atestaci   

Místo konání:  Kardiochirurgická klinika 

Termín:   1-2 týdny, dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň: koronární chirurgie, indikace, oper. technika, OP-CAB, MID-CAB  

Účastnický poplatek:  6.000,- Kč 

 

Odborná stáž: záchovná operace aortální chlopně 

Určeno pro:  kardiochirurgy v přípravě na atestaci, i po atestaci 

Místo konání:  Kardiochirurgická klinika 

Termín:   1-2 týdny, dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň:   echokardiografie, indikace, technika, výsledky 

Účastnický poplatek:  6.000,- Kč 

 

Odborná stáž: miniinvazivní chirurgická léčba fibrilace síní 

Určeno pro:  kardiochirurgy v přípravě na atestaci, i po atestaci 

Místo konání:  Kardiochirurgická klinika 

Termín:   1-2 dny, dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň:   indikace, kontraindikace, technika operace, výsledky 

Účastnický poplatek:  6.000,- Kč 
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Neurochirurgická klinika  

Školící místo 

Určeno pro:  intenzivisty, neurochirurgy   

Místo konání:  Neurochirurgická klinika 

Termín:   dle dohody (1-2 týdny) 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   intenzivní péče v traumatologii CNS 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč / týden 

 

Školící místo 

Určeno pro:  neurochirurgy, neurology, dětské neurology   

Místo konání:  Neurochirurgická klinika – dětské oddělení 

Termín:   dle dohody (1-2 týdny) 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   neurochirurgická léčba dětských nemocných 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč /týden 

 

Školící místo 

Určeno pro:  neurology, neurochirurgy a chirurgy   

Místo konání:  Neurochirurgická klinika 

Termín:   dle dohody (2-4 týdny) 

Počet účastníků:  4-6 

Náplň:   diagnostika a léčba neurochirurgických onemocnění 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč 

 

Školící místo 

Určeno pro:  neurology, traumatology, ortopedy   

Místo konání:  Neurochirurgická klinika 

Termín:   dle dohody (2-4 týdny) 

Počet účastníků:  4-6 

Náplň:   diagnostika a léčba spondylochirurgických onemocnění 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč / týden 
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Klinika onkologie a radioterapie 

Předatestační stáž – radiační onkologie 

Určeno pro:  lékaře před atestací z radiační onkologie 

Místo konání:  Klinika onkologie a radioterapie 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  10 

Náplň: obecná a speciální radiační onkologie dle seznamu otázek                                     

k atestaci 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáž 

 

Odborná stáž – radiační onkologie 

Určeno pro:  lékaře před atestací z radiační onkologie 

Místo konání:  Klinika onkologie a radioterapie 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  5 

Náplň:   cílové objemy pro 3D tele- a brachyterapii   

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Odborná stáž – klinická onkologie 

Určeno pro:  lékaře před atestací z klinické onkologie   

Místo konání:  Klinika onkologie a radioterapie 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   klinická onkologie 

Účastnický poplatek:  dle  kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo  - radiační onkologie 

Určeno pro:  lékaře s atestací radiační onkologie  

Místo konání:  Klinika onkologie a radioterapie 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  5 

Náplň: IMRT, IGRT, gating, intersticiální brachyterapie nádorů ORL, 

prostaty, penisu 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Urologická klinika  

Odborná stáž v urologii – předatestační 

Určeno pro:  lékaře připravující se k atestaci z urologie  

Místo konání:  Urologická klinika 

Termín:   1-12 měsíců dle dohody 

Počet účastníků:  2-4 

Náplň: systematická příprava k atestaci z urologie, osvojení si základů 

moderní diagnostiky a léčby urologických pacientů se zaměřením na 

operativu, včetně laparoskopické a endoskopické 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Odborná stáž v urologii 

Určeno pro: lékaře jiného oboru připravujícího se k atestaci (např. z chirurgie, 

anesteziologie a intenzivní medicíny, praktičtí lékaři apod.) 

  

Místo konání:  Urologická klinika 

Termín:   1-4 týdny, dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň: seznámení s oborem urologie, indikace, diagnostika a léčba, 

doporučené postupy v praxi 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

        Odborná stáž - Školící místo – komplexní léčba urolitiázy (LERV, endoskopie) 

Určeno pro:  lékaře urology specializující se k léčbě urolitiázy    

Místo konání:  Urologická klinika 

Termín:   1 týden 

Počet účastníků:  1 

Náplň: indikace a provedení extrakorporální litotrypse, asistence u 

ureterorenoskopie a perkutánní extrakce konkrementu.  

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 
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STANDARDNÍ KURZY:  

Odborná stáž - Školící místo –Laparoskopie v urologii  

Určeno pro:  lékaře urology se zájmem o minimálně invazivní operace   

Místo konání:  Urologická klinika 

Termín:   1 týden 

Počet účastníků:  1 

Náplň: Základy laparoskopické operativy, trenink na trenažerech – 

manipulace, šití apod) operace ve vivariu, asietence u laparoskopické 

operace – nefrektomie, prostatektomie .  

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Odborná stáž - Školící místo v urologické onkologii 

Určeno pro:  lékaře s atestací z urologie   

Místo konání:  Urologická klinika 

Termín:   1 týden 

Počet účastníků:  1 

Náplň: standardy v péči urologické pacienty, asistence při nefrektomii, 

prostatektomii, cystektomii, apod., účast na semináři v rámci 

onkologického kabinetu (indikace a léčba komplikovaných 

onkologických nemocných)  

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Odborná stáž -  Školící místo v dětské urologii 

Určeno pro:  lékaře zabývající se dětskou urologií (i nefrology) 

Místo konání:  Urologická klinika 

Termín:   2-3 týdny, dle domluvy 

Počet účastníků:  1 

Náplň: standardy v diagnostice a léčbě v dětské urologii, seznámení se 

s operační technikou a specifiky u dětských pacientů, operace pro 

hypospadie, reflux, endoskopické operace 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 
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Odborná stáž -  Školící místo v transplantologii 

Určeno pro: lékaře urology nebo nefrology se zájmem o transplantační medicínu 

Místo konání:  Urologická klinika 

Termín:   1 týden, event.  dle domluvy 

Počet účastníků:  1 

Náplň: legislativa odběru a transplantace orgánů, základy imnosuprese, 

koordinace odběru ledviny a transplantace, asistence u odběru ledvin a 

transplantace ledvin 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 
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Ortopedická klinika  

Odborná stáž v ortopedii 

Určeno pro:  lékaře před atestací z ortopedie  

Místo konání:  Ortopedická klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   rozšíření znalostí před atestací 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Odborná stáž v dětské ortopedii 

Určeno pro:  lékaře před atestací z ortopedie 

Místo konání:  Ortopedická klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: diagnostika vrozených vad, indikace k operačním výkonům v oblasti 

kyčelního kloubu, chirurgické ovlivnění deformit dětské nohy 

Účastnický poplatek: dle kalkulace stáží 

 

Odborná stáž v implantaci necementovaných endoprotéz kyčelního kloubu 

Určeno pro:  lékaře před atestací z ortopedie  

Místo konání:  Ortopedická klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: indikace necementovaných endoprotéz kyčelního kloubu, předoperační 

plánování, operační klinika 

Účastnický poplatek: dle kalkulace stáží 

 

Odborná stáž v nových typech endoprotéz kolenního kloubu 

Určeno pro:  lékaře před atestací z ortopedie  

Místo konání:  Ortopedická klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: indikace a operační technika nových typů endoprotéz kolenního kloubu 

Účastnický poplatek: dle kalkulace stáží 
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Školící místo zaměřené na časnou rehabilitaci po endoprotézách 

Určeno pro:  lékaře rehabilitačních a lázeňských zařízení  

Místo konání:  Ortopedická klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: seznámení se s operačním výkonem, časná pooperační péče a časná 

pooperační rehabilitace 

Účastnický poplatek: dle kalkulace stáží 

 

Školící místo v ošetřovatelské dokumentaci 

Určeno pro:  sestry 

Místo konání:  Ortopedická klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  dle dohody 

Náplň:   seznámení se s ošetřovatelskou dokumentací 

Účastnický poplatek: dle kalkulace stáží 
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Porodnická a gynekologická klinika 

Školící místo – gynekologický a porodnický ultrazvuk 

Určeno pro:  gynekology se zájmem o ultrazvuk  

Místo konání:  Porodnická a gynekologická klinika 

Termín:   individuální dohoda 

Počet účastníků:  2 

Náplň: ultrazvuk se zaměřením na prenatální diagnostiku a vaginální 

sonografii 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč 

 

Odborná stáž – diagnostika a léčba žen s inkontinencí moče 

Určeno pro:  gynekology se zájmem o léčbu inkontinence moče  

Místo konání:  Porodnická a gynekologická klinika 

Termín:   individuální dohoda 

Počet účastníků:  2 

Náplň:   poradenská činnost, vyšetřovací metody 

Účastnický poplatek: 7.000,- Kč 

 

Odborná stáž v gynekologické endoskopii 

Určeno pro:  gynekology před atestací z gynekologie a porodnictví  

Místo konání:  Porodnická klinika 

Termín:   individuální dohoda 

Počet účastníků:  2 

Náplň:   poradenská činnost, vyšetřovací metody 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krk u 

Odborná stáž v ORL 

Určeno pro:  lékaře před atestací z ORL   

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   dle dohody, trvání 2 týdny 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: teorie a praxe ORL oboru v rozsahu požadovaném ke složení atestace 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

Školící místo v praktické ORL 

Určeno pro:  praktické lékaře a pediatry  

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   víkendy – dle domluvy 

Počet účastníků:  5 

Náplň: vyšetřovací metody, praktické ukázky, diskuze k problematice 

všeobecného lékaře na léčení pacientů s ORL chorobami, úloha 

specialisty, jejich spolupráce 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč 

 

Odborná stáž ve foniatrii 

Určeno pro: lékaře před atestací z ORL nebo s výhledem atestace z foniatrie, 

logopedickým asistentkám  

Místo konání: Foniatrické oddělení kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a 

krku 

Termín:   dle dohody (1 týden) 

Počet účastníků:  1 

Náplň: poruchy hlasu a řeči, komunikačních funkcí, diagnostika a léčba, pro 

lékaře před atestací z foniatrie – náplň v rozsahu požadovaném u 

zkoušky 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Školící místo v hrtanové mikrochirurgii 

Určeno pro:  lékaře ORL  

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: operační metodika, jednotlivé metody, indikace, implantace, 

laterofixace, tyroplastiky aj. 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč 

 

Kurz – Funkční endonazální endoskopická chirurgie 

Určeno pro:  lékaře zajímající se o endonazální chirurgii  

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   operační techniky, demonstrace operací 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč 

 

Školící místo v audiometrii 

Určeno pro:  lékaře ORL 

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: základy audiometrie pro začátečníky, rozšíření znalostí pro pokročilé, 

pro sestry instruktáž vyšetřování jednotlivých metod používaných v 

audiometrii 

Účastnický poplatek: 7.000,- Kč za týden 

 

Odborná stáž v otomikrochirurgii 

Určeno pro:  pro lékaře před atestací z ORL 

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   sanační a rekonstrukční, funkční mikrochirurgie středního ucha 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Školící místo v rinoendoskopii, ORL alergologii a endonazální chirurgii 

Určeno pro:  lékaře ORL, event.stomatology, neurochirurgy a oftalmology 

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  3 

Náplň: endoskopická, diagnostická, chirurgická, spodiny přední jámy lební a 

okolních struktur, alergologie v ORL 

Účastnický poplatek: 10.000,- Kč za týden 

 

Školící místo ve fonochirurgii 

Určeno pro:  foniatry, ORL lékařům, hlasovým specialistům 

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   hrtanová mikrochirurgie, latero a medio-fixace hlasivek 

Účastnický poplatek: 10.000,- Kč za týden 

 

Školící místo v problematice poruch dechu ve spánku /chrápání, sleep apnoe syndrom atd./ 

Určeno pro: ORL lékaře, pneumology, neurology, všeobecné praktické lékaře 

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-3 

Náplň: seznámení se s provozem spánkové laboratoře, ORL vyšetřením u 

postižených, léčebnými postupy 

Účastnický poplatek: 8.000,- Kč za týden 

 

Školící místo pro instrumentářky v oboru ORL a chirurgie hlavy a krku 

Určeno pro:  sestry, které pracují nebo budou pracovat na operačním sále 

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krkuTermín: 

               dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: seznámení se zvláštnostmi v oboru např. při ušní mikrochirurgii, při 

endoskopické chirurgii 

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden 
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Certifikovaný kurz Audiometrie – praktická část 

Určeno pro:  sestry zařazené do certifikovaného kurzu NCO a NZO Brno 

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   2 týdny 

Počet účastníků:  2 

Náplň: dle osnov NCO a NZO – udělena akreditace pro praktickou část MZ 

ČR 

Účastnický poplatek: 5.140,- Kč za 2 týdny 

 

Odborná stáž pro klinické logopedy 

Určeno pro: logopedy před atestací nebo s výhledem atestace z klinické logopedie 

Místo konání:  Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

Termín:   dle domluvy 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: teorie a praxe oboru klinická logopedie v rozsahu požadavků ke složení 

atestace 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Oční klinika  

Školící místo  - mikrochirurgie oka, implantace, fakoemusifikace 

Určeno pro:  lékaře v přípravě na atestaci, lékaře po atestaci 

Místo konání:  Oční klinika 

Termín:   dle dohody 

Školitel:   prof. MUDr. Pavel Rozsíval, CSc. 

Náplň: mikrochirurgická operace s implantací umělých čoček 

fakoemulsifikace 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží nebo 5.740,- Kč /týden pro lékaře 

po atestaci 

 

Školící místo – Glaukom – diagnostika, laserové metody léčby 

Určeno pro:  lékaře v přípravě na atestaci, lékaře po atestaci 

Místo konání:  Oční klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  2-4 

Školitel:   MUDr. Vítězslav Kaňa 

    MUDr. Jana Kadlecová, Ph.D. 

Náplň:   nové vyšetřovací metody u glaukomu 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží nebo 5.740,- Kč /týden pro lékaře 

po atestaci 

 

Školící místo – Retina – věkem podmíněná makulární degenerace, aplikace nejnovějších 

metod v diagnostice, v léčbě 

Určeno pro:  lékaře v přípravě na atestaci, lékaře po atestaci 

Místo konání:  Oční klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  6-8 

Náplň: vyšetřovací metody (OCT, ICG, digitální fundus kamera…), léčebné 

postupy (laser, TTT, aplikace anti VEGF látek, PDT) 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží nebo 5.740,- Kč/ týden pro lékaře 

po atestaci 
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Školící místo – Korekce refrakčních vad pomocí excimerového laseru 

Určeno pro:  lékaře v přípravě na atestaci, lékaře po atestaci 

Místo konání:  Oční klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  5-6 

Náplň: vyšetřovací metody před laserovou operací, jejich hodnocení, princip 

operace, následná péče 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží nebo 5.740,- Kč / týden pro lékaře 

po atestaci 

 

Školící místo – Diabetická retinopatie, diagnostika, laserové metody léčby 

Určeno pro:  lékaře v přípravě na atestaci, lékaře po atestaci 

Místo konání:  Oční klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  3-5 

Náplň: náplň vyšetřovací metody / OCT 3, digitální fundus kamera, FAG…/, 

laserová terapie 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží nebo 5.740,- Kč /týden pro lékaře 

po atestaci 

 

Školící místo  - týdenní předatestační stáž 

Určeno pro:                    lékaře v přípravě na atestaci, 

Místo konání:                  Oční klinika 

Termín:                           dle dohody 

Náplň:                            celý obor oftalmologie, konzultace atestatční práce 

Účastnický poplatek:     dle kalkulace předatestačních stáží  
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Oddělení dětské chirurgie a traumatologie 

Školící místo v dětské chirurgii  

Určeno pro:  chirurgy před atestací 

Místo konání:  Odd. dětské chirurgie 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: NPB u dětí, vrozené vývojové vady GIT, popáleninové trauma, léčba 

poraněného skeletu u dětí 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo v dětské chirurgii 

Určeno pro:  pediatry před atestací 

Místo konání:  Odd. dětské chirurgie 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: NPB u dětí, vrozené vývojové vady GIT, ošetření při poranění 

měkkých tkání skeletu 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo v dětské chirurgii 

Určeno pro:  chirurgy před atestací z dětské chirurgie 

Místo konání:  Odd. dětské chirurgie 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   dětská chirurgie v celém rozsahu, individuální plán 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Dětská klinika  

Odborná stáž v pediatrii 

Určeno pro:  pediatry v přípravě k atestaci z jednotlivých oborů 

Místo konání:  Dětská klinika 

Termín:   dle dohody  

Počet účastníků:  4 

Školitel:   dle oboru 

Náplň:   dle specializační náplně oboru 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Nemocniční lékárna 

Školící místo v lékárenství 

Určeno pro: farmaceuty připravující se k atestaci z nemocničního lékárenství, 

veřejného lékárenství či klinické farmacie 

Místo konání:  Nemocniční lékárna 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  5 

Náplň:   praxe v nemocniční lékárně 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 

Školící místo – flexibilní bronchoskopie v resuscitační péči a anesteziologii 

Určeno pro:  lékaře AIM, pro lékaře JIP 

Místo konání:  Klinika ARIM 

Termín:   2x ročně /jaro, podzim/ 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: diagnostické a terapeutické použití flexibilní bronchoskopie u kriticky 

nemocných a v anesteziologii 

Účastnický poplatek: 8.800,- Kč za týden 

 

Školící místo v anesteziologii a resuscitaci 

Určeno pro: sestry zařazené do specializačního vzdělávání Oš. péče v ARIP 

(udělena akreditace pro praktickou část MZ ČR) 

Místo konání:  Klinika ARIM 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Účastnický poplatek:  4.400,- Kč za týden 

 

Kurz – Terminální stavy v intenzivní péči a problematika kvality života: medicínské, 

eticképrávní a praktické aspekty 

Určeno pro:  lékaře AIM a JIP 

Místo konání:  Klinika ARIM 

Termín:   1x ročně (podzim) 

Počet účastníků:  teoretická a praktická část 

Náplň:   teoretická a praktická část 

Účastnický poplatek: 6.800,- Kč za týden 

 

Školící místo – regionální anestézie 

Určeno pro:  lékaře AIM, lékaře chirurgických oborů 

Místo konání:  Klinika ARIM 

Termín:   dle dohody se školitelem 

Počet účastníků:  1 

Náplň: techniky regionální anestézie (periferní a centrální blokády) pro využití 

u chirurgických výkonů 

Účastnický poplatek: 6.800,- Kč za týden 
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Školící místo – předatestační stáž Anesteziologie a intenzivní medicína 

Určeno pro:  lékaře dle vzdělávacího programu 

Místo konání:  Klinika ARIM 

Termín:   dle dohody se školitelem 

Počet účastníků:  maximální počet 5 

Náplň: celková a regionální anestézie, základy intenzivní medicíny a léčby 

bolesti 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo – předatestační stáž Intenzivní medicína 

Určeno pro:  lékaře v přípravě na IM 

Místo konání:  Klinika ARIM - lůžkové odd. 

Termín:   dle dohody se školitelem 

Počet účastníků:  maximální počet 2 

Náplň: intenzivní medicína, péče o kriticky nemocné 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Klinika nemocí kožních a pohlavních 

Školící místo v dětské dermatologii 

Určeno:  pro lékaře 

Místo konání:            Klinika nemocí kožních a pohlavních FN 

Termín:  dle dohody se školitelem 

Počet účastníků:  2 na každý termín 

Náplň:  vyšetření, terapie a diferenciální  

 diagnostika dětských kožních chorob 

Účastnický poplatek:  1804,- Kč 

Školící místo – profesionální dermatózy 

Určeno:  pro lékaře event. sestry dermatologických pracovišť 

 (dermatologická alergologie a profesionální dermatózy) 

Místo konání:  Klinika nemocí kožních a pohlavních FN 

Termín:  dle dohody se školitelem 

Počet účastníků:  1 - 2 na každý termín 

Náplň:  vyšetřovací metody ekzému, kontaktní alergický ekzém, 

 profesionální dermatózy 

Účastnický poplatek:  3608,- Kč 

Školící místo – základy fototerapie v dermatologii 

Určeno:  pro sestry specialistky, předatestační příprava lékaře 

Místo konání:  Klinika nemocí kožních a pohlavních FN 

Termín:  dle dohody se školitelem 

Počet účastníků:  5 

Náplň:  obecné principy foto a fotochemoterapie, indikace, 

 technické provedení léčebných postupů, dozimetrie, 

 dokumentace 

Účastnický poplatek:  1804,- Kč 

Školící místo – puchýřnaté dermatózy 

Určeno:  pro lékaře 

Místo konání:  Klinika nemocí kožních a pohlavních FN 

Termín:  dle dohody se školitelem 

Počet účastníků:  2 

Náplň:  diagnostika, terapie a dispenzarizace puchýřnatých  



 43

 dermatóz 

Účastnický poplatek:  902,- Kč 
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Psychiatrická klinika  

Odborná stáž 

Určeno pro:  lékaře, psychology, všeobecné sestry 

Místo konání:  Odd. C nebo denní stacionář 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   komplexní léčba neurotických poruch 

Účastnický poplatek: 5.740,- za týden 

 

Školící místo – Střednědobá odvykací léčba závislých na návykových látkách – komunitní 

program 

Určeno pro: lékaře, psychology a další zájemce, kteří jsou zařazeni do 

psychoterapeutického výcviku 

Místo konání:  Léčebna návykových nemocí v Nechanicích, Nechanice 

Termín:   dle domluvy – 1 měsíc (mimo červenec, srpen, prosinec) 

Počet účastníků:  2 

Náplň: vedení terapeutické komunity, skupinová terapie, režimová terapie, 

relaxační a imaginační postupy, edukace v oblasti závislosti, 

ergoterapie 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo – Detoxikace osob závislých na alkoholu a jiných návykových látkách 

Určeno pro: lékaře, psychology a další pracovníky, kteří pracují v oblasti 

adiktologie 

Místo konání:  Léčebna návykových nemocí v Nechanicích, Nechanice 

Termín:   dle domluvy – 1 týden (mimo červenec, srpen, prosinec) 

Počet účastníků:  1 

Náplň: detoxikace osob závislých na alkoholu a jiných návykových látkách se 

zaměřením na práci s motivací, relaxační postupy 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč 
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Odborná stáž – relaxační techniky (základní relaxační techniky a jejich praktický nácvik) 

Určeno pro:  všeobecné sestry 

Místo konání:  Psychiatrická klinika 

Termín:   dle dohody 2x ročně 

Počet účastníků:  10 

Náplň: používání relaxačních technik – základní přehled, autogenní trénink – 

praktický nácvik, tělo a krize – praktický nácvik 

Účastnický poplatek: 700 Kč/ 1 účastník 

 

Školící místo v managementu staniční sestry a ve vedení ošetřovatelské dokumentace 

Určeno pro:  staniční sestry 

Místo konání:  Psychiatrická klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  10-15 

Náplň: týmová práce, mng změn, motivace, vedení porad, mng času, 

workshop seznámení a práce s ošetřovatelskou dokumentací a 

standardy ošetřovatelské péče 

Účastnický poplatek: 700,- / 1 účastník 

 

Odborná stáž - Psychoterapie 

Určeno pro:  lékaře, psychology, všeobecné sestry 

Místo konání:  denní stacionář nebo odd. C 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: účast na programu denního stacionáře nebo terapeutickém programu 
odd. C, skupinové psychoterapii,  
účast při individuální psychoterapii, konzultace s vedoucím lékařem 
DS nebo odd. C.  
Možnost zúčastnit se dalších terapeutických aktivit na klinice- 
psychoterapie na odd. C, v denním stacionáři, v Nechanicích, 
metakognitivní trénink, amb. skupinová terapie-dle domluvy. 

  
Účastnický poplatek: 4.200,- za týden + DPH 
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Rehabilitační klinika  

Školící místo pro lékaře v přípravě k atestaci 

Určeno pro:  lékaře před atestací z rehabilitační a fyzikální medicíny 

Místo konání:  Rehabilitační klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   atestační náplň 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo v komplexní dětské rehabilitační péči 

Určeno pro:  fyzioterapeuty 

Místo konání:  Rehabilitační klinika  

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   metodika LTV 

Účastnický poplatek: 3.045,- Kč za týden 

 

Školící místo v myoskeletární medicíně 

Určeno pro:  lékaře se zájmem o myoskeletární problematiku 

Místo konání:  Rehabilitační klinika 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň:   diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

 

 

 

 



 47

Radiologická klinika 

Školící místo – CT + MR diagnostika 

Určeno pro:  lékaře - radiology 

Místo konání:  Radiologická klinika – diagnostické centrum 

Termín:   2 týdny – dle dohody 

Náplň:   základy celotělové CT + MR diagnostiky 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč za týden 

 

Školící místo – Angiografie 

Určeno pro:  lékaře - radiology 

Místo konání:  Radiologická klinika – vazografïcké pracoviště 

Termín:   3 týdny – dle dohody 

Náplň:   základy vazografické techniky, intervenční výkony – PTA,  

                                      stenty 

Účastnický poplatek: 12.000,- Kč za týden 

 

Školící místo – UZ diagnostika – abdomen, dopplerovské metody, periferní cévy 

Určeno pro:  lékaře - radiology 

Místo konání:  Radiologická klinika – diagnostické centrum 

Termín:   2 týdny – dle dohody 

Náplň:   základy abdominální UZ diagnostiky 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo – Mamologie 

Určeno pro:  lékaře - radiology 

Místo konání:  Radiologická klinika 

Termín:   dle dohody 

Náplň: klinické vyšetření, mamografie, ultrasonografie a intervenční výkony 

na prsu 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 
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Školící místo – Kardio-vazografie 

Určeno pro:  rtg laboranty, zdravotní sestry 

Místo konání:  Radiologická klinika, kardio-vazografické pracoviště 

Termín:   dle dohody 

Náplň: asistence při vazografických výkonech, základní anatomie jednotlivých 

orgánových systémů 

Účastnický poplatek: 4.000,- Kč za týden 

 

Školící místo –  Kanylace pod UZ 

Určeno pro:  lékaře, NLP  

Místo konání:  Radiologická klinika –  angio intervenční oddělení 

Termín:   1 den, dle dohody 

Náplň:   základy ultrazvukového vyšetření, kanylace na modelech 

Účastnický poplatek: 1.500,- Kč za den pro lékaře 

Účastnický poplatek: 700,- Kč za den pro NLP 

 

 

Školící místo –  Zavádění portů a PICC s využitím UZ, skiaskopie a EKG 

Určeno pro:  lékaře, NLP 

Místo konání:  Radiologická klinika –  angio intervenční oddělení 

Termín:   2 dny, dle dohody 

Náplň:   zavádění portů a PICC, s ukázkami na sále 

Účastnický poplatek: 1.500,- Kč za den pro lékaře 

Účastnický poplatek: 700,- Kč za den pro NLP 
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Ústav klinické biochemie a diagnostiky 

Školící místo – Metody molekulární biologie 

Určeno pro:  analytiky oboru klinické biochemie 

Místo konání:  ÚKBD – pracoviště molekulární biologie 

Termín:   dle dohody (1 týden) 

Počet účastníků:  1 

Náplň: metody molekulární biologie a jejich aplikace v klinické biochemii, 

polymerásová řetězová reakce – princip, technika, aplikační možnosti, 

využití PCR v detekci infekčních chorob, v hematologii a onkologii 

Účastnický poplatek: 12.500,- Kč za týden 

 

Školící místo – Analytické metody v toxikologii a klinické farmakologii 

Určeno pro: pracovníky klinických laboratoří (farmaceuty, lékaře, VŠ pracovníky 

s chemickým zaměřením) 

Místo konání: ÚKBD – úsek klinické a forenzní toxikologie a úsek klinické 

farmakologie 

Termín:   dle individuální dohody (max.1 týden) 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: program dle individuálních požadavků uchazeče zaměřený na 

imunochemické, separační a spektrální metody (TCL, GC/MS, LC/MS 

(/MS), HPLC s UVa fluorescenční detekcí aj.) využívané pro screening 

neznámých nox v klinické a forenzně toxikologické praxi, interpretace 

EI, API hmotových spekter při identifikaci látky, efektivní komunikaci 

lékař – analytik při léčbě intoxikovaného pacienta, dále zaměřený na 

kvantitativní analýzu léčiv a jejich metabolitů (terapeutické 

monitorování léčiv) včetně klinicko-farmakologické interpretace 

(farmakologické modelování), databáze analytických, 

farmakologických a toxikologických dat 

Účastnický poplatek: 8.000,- Kč za 1 týden (resp. dle počtu dní) 

 

Školící místo v klinické biochemii pro zdravotní laboranty studující bakalářský obor 

Určeno pro:  zdravotní laboranty studující bakalářský obor příslušné fakulty 

Místo konání:  ÚKBD 

Termín:   termín předem stanoven 4x ročně 

Počet účastníků:  24 ročně 
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Náplň:   program lze přizpůsobit individuálním požadavkům uchazeče 

Účastnický poplatek: bez poplatku 

 

Školící místo – odborná stáž v přípravě k atestaci z klinické biochemie 

Určeno pro:  lékaře oboru klinické biochemie 

Místo konání:  ÚKBD 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  6 účastníků ročně 

Náplň:   program dle vzdělávacího akreditovaného programu 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo – odborná stáž v klinické osteologii 

Určeno pro: lékaře v klinické osteologii k získání zvláštní odborné způsobilosti 

Místo konání:  Osteocentrum ÚKBD 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  5 účastníků ročně 

Náplň: dle vzdělávacího programu nástavbového oboru „Klinická osteologie“ 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo – odborná stáž v přípravě k atestaci z klinické biochemie 

Určeno pro:  analytiky oboru klinická biochemie 

Místo konání:  ÚKBD 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  6 ročně 

Náplň:   program dle vzdělávacího akreditovaného programu 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo – odborná stáž v přípravě k atestaci z klinické biochemie 

Určeno pro:  farmaceuty 

Místo konání:  ÚKBD 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  6 ročně 

Náplň:   dle vzdělávacího akreditovaného programu 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 
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Školící místo v klinické biochemii pro zdravotní laboranty – praktická část specializačního 

vzdělávání 

Určeno pro:  zdravotní laboranty v oboru klinické biochemie studující PSS 

Místo konání:  ÚKBD 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  5 za 1 rok 

Náplň:   dle vzdělávacího akreditovaného programu 

Účastnický poplatek: 2.930,- Kč + základní sazba DPH / 1 týden stáže 
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IV. interní hematologická klinika  

Odborná stáž před atestací z HaTL 

Určeno pro:  lékaře v přípravě k atestaci z HaTL 

Místo konání:  IV. interní hematologická klinika 

Termín:   průběžně po celý rok (mimo červenec a srpen) 

Počet účastníků:  4 

Náplň: laboratorní a klinická diagnostika hematologických onemocnění  

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Odborná stáž před specializační zkouškou pro VŠ nelékaře 

Určeno pro:  nelékaře zařazené do specializační přípravy 

Místo konání:  IV. interní hematologická klinika  

Termín:   průběžně po celý rok (mimo červenec a srpen) 

Počet účastníků:  3 

Náplň: laboratorní vyšetřovací metody v morfologii a koagulačních metodách, 

interpretace laboratorních výsledků, kontrola kvality 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo v trepanobiopsii kostní dřeně 

Určeno pro:  lékaře 

Místo konání:  IV. interní hematologická klinika  

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň:   trepanobiopsie kostní dřeně 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo v morfologii buněk 

Určeno pro: lékaře, VŠ – nelékaře, laborantky se specializací pracující 

v hematologické laboratoři 

Místo konání:  IV. interní hematologická klinika  

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  4 

Náplň:   morfologie buněk 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden pro lékaře / 3.045,- Kč za týden pro nelékaře 
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Školící místo v základních a speciálních metodách v koagulaci 

Určeno pro: lékaře, VŠ – nelékaře, pro laborantky se specializací pracující 

v hematologické laboratoři 

Místo konání:  IV. interní hematologická klinika  

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  4 

Náplň:   koagulační metody 

Účastnický poplatek:  5.740,- Kč za týden pro lékaře / 3.045,- Kč za týden pro nelékaře 
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Transfuzní oddělení 

Školící místo na transfuzním oddělení 

Určeno pro:  lékaře v přípravě na atestaci 

Místo konání:  Transfuzní oddělení 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: transfuzní problematika před atestací z hematologie a transfuzního 

lékařství 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Školící místo na transfuzním oddělení 

Určeno pro:  vysokoškoláky 

Místo konání:  Transfuzní oddělení – kontrolní laboratoř a oddělení jištění kvality 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   kontrolní činnost a SVP 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč za týden 

 

Školící místo na transfuzním oddělení 

Určeno pro:  vysokoškoláky + zdravotní laboranty specialisty 

Místo konání:  Transfuzní oddělení – HLA laboratoř 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   PCR HLA SSP a SSO 

Účastnický poplatek: 5.000,- Kč za týden 

 

Školící místo na transfuzním oddělení 

Určeno pro:  lékaře specialisty + sestry specialistky 

Místo konání:  transfuzní oddělení 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   léčebné erytrocytaferézy 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč za týden 
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Školící místo na transfuzním oddělení 

Určeno pro:  zdravotní sestry 

Místo konání:  Transfuzní oddělení 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

    Jana Třebešková, Lenka Šlégrová, Renata Ziklová 

Účastnický poplatek: 3.500,- Kč za týden 

Náplň:   dárcovství krve a krevních složek, odběry, zpracování odběrů, výroba 

    transfuzních přípravků 

 

Školící místo na transfuzním oddělení 

Určeno pro:  zdravotní laboranty 

Místo konání:  Transfuzní oddělení – imunohematologická laboratoř 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   imunohematologie 

Účastnický poplatek: 4.500,- Kč za týden 

 

Školící místo na transfuzním oddělení 

Určeno pro:  zdravotní laboranty 

Místo konání:  Transfuzní oddělení 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: specializační vzdělávání v oboru : Klinická hematologie a transfuzní 

služba – praktická část 

Účastnický poplatek: cena v jednání 
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Ústav klinické imunologie a alergologie 

Školící místo 

Určeno pro: lékaře a VŠ pracující v laboratořích klinické imunologie nebo hematol. 

Místo konání:  ÚKIA 

Termín:   po dohodě 

Počet účastníků:  1 

Náplň: průkaz membránových a nitrobuněčných molekul krevních malignit 

mnohobarevnou cytometrickou analýzou 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo – Rhinomanometrie a nazální provokační test 

Určeno pro:  lékaře pracující v oboru klinická imunologie a alergologie 

Místo konání:  ambulance ÚKIA 

Termín:   dle dohody (délka 2 dny) 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: indikace a užití rhinomanometrie a její místo v nazálních provokačních 

testech 

Účastnický poplatek: 1.148,- Kč/den 

 

Odborná stáž v alergologii klinické imunologii 

Určeno pro:  lékaře v předatestační přípravě v oboru 

Místo konání:  ÚKIA 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň: základy diagnostiky a terapie alergických onemocnění a jiných 

imunopatologických onemocnění 

Účastnický poplatek: dle kalkulací předatestačních stáží 

 

Odborná stáž 

Určeno pro: lékaře v předatestační přípravě v oboru alergologie a klinická 

imunologie 

Místo konání:  ÚKIA  

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   předatestační stáž v imunologické laboratoři 

Účastnický poplatek: dle kalkulací předatestačních stáží 
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Ústav klinické mikrobiologie 

Školící místo – diagnostika virových infekcí 

Určeno pro:  lékaře a JOP VŠ, zdravotní laboranty 

Místo konání:  ÚKM 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň:   izolační a sérologické metody ve virologii, rychlé virologické metody 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo – diagnostika parazitárních infekcí 

Určeno pro:  lékaře a JOP VŠ, zdravotní laboranty 

Místo konání:  ÚKM 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň:   morfologické a sérologické metody 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo – diagnostika mykologických infekcí 

Určeno pro:  lékaře a JOP VŠ, zdravotní laboranty 

Místo konání:  ÚKM 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň: morfologické a biochemické metody a metody testování citlivosti na 

antimykotika 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 

 

Školící místo – diagnostika  bakteriálních infekcí 

Určeno pro:  lékaře a JOP VŠ, zdravotní laboranty 

Místo konání:  ÚKM 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  2 

Náplň: morfologické a biochemické metody a metody testování citlivosti na 

antibiotika 

Účastnický poplatek: 5.740,- Kč za týden 
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Fingerlandův ústav patologie 

Odborná stáž v přípravě k atestaci z patologické anatomie 

Určeno pro:  lékaře 

Místo konání:  FÚP 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  neomezen 

Náplň:   příprava před atestací 

Účastnický poplatek: dle kalkulací předatestačních stáží 

 

Školící místo v histologické technice 

Určeno pro:  histologické laboranty 

Místo konání:  FÚP 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   histologická technika, barvící metodiky 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč za týden 

 

Školící místo v elektronmikroskopické technice 

Určeno pro:  histologické laborantky 

Místo konání:  FÚP 

Termín:   dle dohody  

Počet účastníků:  1 

Náplň:   technika zpracování vzorků pro elektronmikroskopii 

Účastnický poplatek: 7.000,- Kč za týden 

 

Školící místo v cytotechnice 

Určeno pro:  histologické laborantky 

Místo konání:  FÚP 

Termín:   dle dohody – 1  týden 

Počet účastníků:  1 

Náplň: cytologická technika /včetně zpracování vzorků na cytospinu/, 

cytologický screening 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč za týden 
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Školící místo v imunohistochemii 

Určeno pro:  histologické laborantky 

Místo konání:  FÚP 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1 

Náplň:   technika imunohistochemických metod 

Účastnický poplatek: 7.000,- Kč za týden 

 

Kurz ,,Základy patologie‘‘ 

Určeno pro:  lékaře v oboru patologie před ukončením kmene 

Místo konání:  FÚP 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  max.10 

Účastnický poplatek: 4000,- Kč 

 

Školící místo pro pitevní sanitáře 

Určeno pro:  sanitáře se základním kurzem 

Místo konání:  FÚP 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň:   specifika prací na pitevně 

Účastnický poplatek:  4000,- Kč 
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Tkáňová ústředna 

Školící místo – Základy odběru a konzervace tkání 

Určeno pro: lékaře, laboranty, event. další specialisty tkáňových a odběrových 

zařízení 

Místo konání:  tkáňová ústředna FN 

Termín:   dle dohody 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: dárcovství tkání, posuzování zdravotní způsobilosti dárce, odběr tkání 

a jeho dokumentace, zpracování tkání a jeho dokumentace, konzervace 

tkání, povinnosti tkáňových a odběrových zařízení 

Účastnický poplatek: 6.000,- Kč 

 

Předatestační stáž 

Určeno pro: lékaře hematology a transfuziology, popř. jiné specialisty těchto oborů 

Místo konání:  tkáňová ústředna FN 

Termín:   dle dohody (délka trvání 2 týdny) 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: kryokonzervace krvetvorných buněk (periferní kmenové buňky, kostní 

dřeň, pupečníková krev) pro transplantační účely 

Účastnický poplatek: dle kalkulace předatestačních stáží 

 

Stáž 

Určeno pro: lékaře a další specialisty oborů, které používají konzervované buňky a tkáně 

Místo konání:  tkáňová ústředna FN 

Termín:   dle dohody (délka trvání 2 týdny) 

Počet účastníků:  1-2 

Náplň: dárcovství buněk a tkání, posuzování zdravotní způsobilosti dárce, 

odběr tkání a jeho dokumentace, zpracování tkání a jeho dokumentace, 

kryokonzervace buněk a tkání a jejich dlouhodobé uchovávání, 

transport buněk a tkání ke konečnému uživateli, hlášení závažných 

nežádoucích reakcí a událostí 

Účastnický poplatek: dle kalkulace stáží 
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Kurz pro sanitáře 

Určeno pro:  neproškolené sanitáře 

Místo konání:  učebna oddělení vzdělávání FN 

Termín:   1 kurz jaro, 1 kurz podzim 

Náplň:   podle osnov MZ ČR (udělena akreditace MZ ČR) 

Účastnický poplatek:  9. 010,- Kč 

 

 


