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 FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ 
E. Beneše 13, 305 99 Plzeň 

 
 
 

 
 

Krátce z historie FN 
 

V roce 1898 byla v Plzni na Borech otevřena na svoji dobu moderní Městská všeobecná 

veřejná nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. Nemocnice byla vybavena plynovým 

osvětlením, napojena na městský vodovod, měla samostatný zdroj pitné vody, městský i místní 

telefon a centrální parní vytápění. Od města byla oddělena ekologickým pásmem zeleně.  

 

V dalších letech výstavba nemocnice pokračovala, její rozvoj však zastavila první 

světová válka. V roce 1921 byly dostavěny další budovy a v roce 1931 nový chirurgický pavilon. 

Přesto kapacita nemocnice stále nestačila. Během druhé světové války získala nemocnice další 

budovy - Fodermayerův ústav, upravenou školu na Slovanech a z bývalé školy vznikl i 

Purkyňův pavilon. V roce 1944 měla Městská všeobecná veřejná nemocnice už 1571 lůžek.  

 

Nedostatek lékařů po druhé světové válce vedl 27. října 1945 k založení Lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Od samého začátku se Městská všeobecná veřejná 

nemocnice podílela podstatnou měrou na výchově nových lékařů, a proto byla v roce 1952 

přejmenována na Fakultní nemocnici. 

 

Průmyslový rozvoj, růst počtu obyvatel a jejich zhoršující se zdravotní stav vedl k růstu 

poptávky po vysoce specializovaných lékařských službách ve FN. Proto byla v dubnu 1979 

zahájena výstavba nové části nemocnice na Lochotíně a v roce 1985 otevřen jako jeden  

z prvních pavilon interních oborů. V roce 2007 byla otevřena nová budova Gynekologicko – 

porodnické kliniky a Neonatologického oddělení na Lochotině, v roce 2011 Onkologické a 

radioterapeutické oddělení. V současné době má FN Plzeň část Bory a Lochotín.  

 

Fakultní nemocnice Plzeň poskytuje občanům komplexní diagnostickou, léčebnou  

a ošetřovatelskou péči v širokém spektru zdravotnických služeb od základních až po vysoce 

specializované a ve většině lékařských oborů na úrovni srovnatelné se světovým standardem.  
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Vážení žadatelé, 

 

tak jako v minulých letech pro Vás připravilo Oddělení dalšího vzdělávání Fakultní 

nemocnice Plzeň Nabídku vzdělávacích akcí. Kromě některých akreditovaných kvalifikačních 

kurzů pro ostatní profesní kategorie (realizovaných na základě povolení MZ ČR) nabízíme 

zejména školicí místa pro lékaře, zubní lékaře  a farmaceuty 

a školící místa (inovační kurzy) pro nelékařské zdravotnické pracovníky na jednotlivých 

klinikách a odděleních FN. 

Poplatek za školicí místo pro lékaře a VŠ činí 450,- Kč.  Poplatek za jeden den SV u  

NELZP činí  rovněž 450,- Kč. Ostatní školící místa pro NELZP na osobu a den 200,- Kč.  

V poplatku není zahrnuto ubytování ani stravování. Cena ubytovacích služeb, poskytovaných 

FN Plzeň, je 260,- Kč na osobu a noc ve dvoulůžkovém pokoji  a hradí se hotově při nástupu do 

ubytovny, popř. na základě daňového dokladu vystaveného Ekonomickým odborem FN Plzeň. 

Případné změny v cenách za školicí akce budou uvedeny v ceníku FN Plzeň a vždy budou 

zveřejněny. 

 

 

Kontakty na referentky ODV FN Plzeň: 

FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 13, 305 99 Telefon: 377 402 334 

Jirková Renata, MUDr. 

jirkovar@fnplzen.cz 

vedoucí ODV 

přihlášky do CK pro NELZP 

FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 13, 305 99 Telefon: 377 402 293 

Kopecká Lenka, Bc. 

kopeckal@fnplzen.cz 

rezidenční místa 

FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 13, 305 99 Telefon: 377 402 386 

Malá Marie 

malama@fnplzen.cz 

přihlášky do AKK Sanitář, Zdravotnický 

asistent 

FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80, 304 60 Telefon/fax: 377 103 466  

Čermáková Hana, Bc., DiS 

cermakovah@fnplzen.cz 

školící místa, stáže – viz org. rozdělení 

SV Intenzivní péče (ARIP) 

FN Plzeň - Lochotín, alej Svobody 80, 304 60 Telefon/fax: 377 103 462 

Šimandlová Daniela 

simandlova@fnplzen.cz 

školící místa, stáže – viz org. rozdělení 

AKK Ošetřovatel, AKK Zdravotnický asistent 

 

mailto:jirkovar@fnplzen.cz
mailto:mejstrikovaz@fnplzen.cz
mailto:malama@fnplzen.cz
mailto:cermakovah@fnplzen.cz
mailto:simandlova@fnplzen.cz
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Přihlášku na školící místo lze získat na stránkách FN Plzeň, sekce Odborná veřejnost – 

školící akce pořádané FN Plzeň (www.fnplzen.cz). 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete na příslušnou adresu Oddělení dalšího vzdělávání  

FN Plzeň Lochotín nejpozději 20 pracovních dní před začátkem školící akce. Podrobnější 

informace Vám budou sděleny v pozvánce. Poplatek za školící místo bude uhrazen na základě 

daňového dokladu vystaveného Ekonomickým odborem FN Plzeň. 

 

 

Přejeme Vám, abyste si v naší Nabídce vzdělávacích akcí vybrali takové, které pro Vás 

budou potřebné a užitečné.  Na Vaši účast se těší kolektiv pracovníků ODV 

 

                                                          MUDr.Renata Jirková 

                                                          Vedoucí ODV FN Plzeň 

http://www.fnplzen.cz/
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P Ř E H LE D O AK R E DI T AC Í C H  

 

Fakultní nemocnice Plzeň je zařízením akreditovaným Ministerstvem zdravotnictví ČR 

podle § 17 odst. 8 zákona č. 95/2004 Sb. v platném znění,  o podmínkách získávání a 

uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta.  

Seznam akreditovaných oborů specializačního vzdělávání je uveden na www.mzcr.cz – 

pro odbornou veřejnost – vzdělávání – akreditace nebo na www.fnplzen.cz. 

V rámci vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků podle zákona č. 96/2004 Sb. 
v platném znění, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) má 
Fakultní nemocnice Plzeň udělenou akreditaci pro tyto obory:  

Druh vzdělání: Název: 
 Teorie – 

praxe: 

Specializační 

vzdělávání 
Klinická biochemie 

 
Praxe 

 Lékařská mikrobiologie pro zdravotní laboranty  Praxe 

 Lékařská genetika pro zdravotní laboranty  Praxe 

 
Klinická biochemie pro odborné pracovníky v 

laboratorních metodách 

 
Praxe 

 Perioperační péče  Praxe 

 Intenzivní péče 
 Teorie a 

praxe 

 Klinický psycholog   Praxe 

 Ošetřovatelská péče v psychiatrii  Praxe 

 Výživa dospělých  Praxe 

 

Intenzivní péče v pediatrii 

Ošetřovatelská péče v chirurgii 

Ošetřovatelská péče v interních oborech 

Ošetřovatelská péče v pediatrii 

Odborný pracovník v laboratorních metodách a 

v přípravě léčivých přípravků – Mikrobiologie 

Odborný pracovník v laboratorních metodách  a 

v přípravě léčivých přípravků – Klinická 

hematologie a transfúzní služba 

Odborný pracovník v laboratorních metodách a 

v přípravě léčivých přípravků – Klinická biochemie 

Zdravotní laborant – Klinická hematologie a 

transfúzní služba 

 
Praxe 

Praxe 

Praxe 

Praxe 

 

Praxe 

Praxe 

 

 

Praxe 

Praxe 

Praxe 

 
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární 

medicíně 

 Teorie a 

praxe 

 Zobrazovací a ozařovací technologie v v radioterapii 
 Teorie a 

praxe 

   Část ZM, 

http://www.mzcr.cz/
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 Zobrazovací technologie v radiodiagnostice OM1, 

OM3a,OM2a  

 

Certifikovaný kurz 

 

Audiometrie 

  

 

Praxe 

 

 
Specifika ošetřovatelské péče o dlouhodobě 

nemocné vyšších věkových skupin 

 Teorie a 

praxe 

 Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů 
  

 
Praxe 

 V intenzivní a resuscitační péči o děti  Praxe 

 Ošetřovatelská péče v anesteziologii u dětí  Praxe 

 
Ošetřovatelská péče v hemato-onkologii 

 

 Teorie a 

praxe 

 

Specifická oš. péče o nemocné vyšších věkových 

skupin 

 

Ošetřovatelská péče o nemocné s kardiovaskulárním 

onemocněním, edukace 

 Teorie a 

praxe 

 

 

Teorie a 

praxe 

 
Péče o pacienta se zavedeným portem 

 

 Teorie a 

praxe 

 

Oš. péče o nemocné s mozkovou cévní příhodou, 

edukace a zapojení rodiny do péče 

 

 
Teorie a 

praxe 

 

Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a 

defekty 

 

 
Teorie a 

praxe 

 Specifická ošetřovatelská péče v onkologii 
 Teorie a 

praxe 

 Analogická a digitální skiagrafie  Praxe 

 
Specifická ošetřovatelská péče o pacienty 

s alergickými a dalšími imunopatologickými stavy 

 
Praxe 

 Zobrazování výpočetní tomografií 
 Teorie a 

praxe 

 
Základy ošetřovatelské péče na dětských 

pracovištích 

 
Praxe 

 
Katetrizace močového měchýře u mužů, péče o 

permanentní katetr a čistá intermitentní katetrizace 

 Teorie a 

praxe 

 

Péče o dětského i dospělého pacienta se stomií na 

gastrointestinálním a močovém traktu včetně 

rozsáhlých laparostomických defektů a píštělí 

 

Praxe 

 Zobrazování magnetickou rezonancí 
 Teorie a 

praxe 

 
Specializovaná práce v imunoanalytické laboratoři 

nukleární medicíny 

 Teorie a 

praxe 
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Metody dezinfekce a sterilizace a způsoby jejich 

kontroly 

 

Praxe 

Akreditovaný  

kvalifikační kurz 

Sanitář 

(pro uchazeče se základním vzděláním)  

 Teorie a 

praxe 

 

Ošetřovatel 

(pro uchazeče s dokončeným tříletým učebním 

oborem nebo středoškolským vzděláním)  

 
Teorie a 

praxe 

 

Zdravotnický asistent 

(pro uchazeče s maturitním vysvědčením a AKK 

Ošetřovatel) 

 
Teorie a 

praxe 

 Autoptický laborant 
 Teorie a 

praxe 
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P Ř E H LE D Š KO LI C Í C H M Í S T  P RO LÉ K AŘ E  A V Š  
 

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY ............................. 10 

CHIRURGICKÁ KLINIKA ........................................................................................................... 11 

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA .............................................................................................. 12 

ODDĚLENÍ PLASTICKÉ CHIRURGIE ....................................................................................... 15 

KLINIKA ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ ............................... 16 

I. INTERNÍ KLINIKA ................................................................................................................... 19 

KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ .................................................................................................. 23 

II. INTERNÍ KLINIKA .................................................................................................................. 24 

DĚTSKÁ KLINIKA ...................................................................................................................... 26 

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ .............................................................................................. 28 

ORL KLINIKA ............................................................................................................................. 29 

OČNÍ KLINIKA ............................................................................................................................ 30 

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA .................................................................................................. 31 

GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÁ KLINIKA ........................................................................ 34 

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA ....................................................................................................... 35 

NEUROLOGICKÁ KLINIKA ....................................................................................................... 36 

UROLOGICKÁ  KLINIKA ........................................................................................................... 37 

KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD ....................................................................................... 38 

RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ............................ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 

INFEKČNÍ KLINIKA .................................................................................................................... 41 

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA ................................................................................... 41 

KLINIKA PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ ....................................................................................... 43 

KLINIKA PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ............................................................................. 44 

ODDĚLENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE .................................................................................... 45 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE ................................................................................. 46 

ONKOLOGICKÁ A RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA ............................................................. 47 

HEMATOLOGICKO - ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ .................................................................. 47 

TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ .......................................................................................................... 49 

ÚSTAV IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE ................................................................................. 50 

ÚSTAV MIKROBIOLOGIE .......................................................................................................... 50 

ÚSTAV KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE ................................................................. 52 

ŠIKLŮV ÚSTAV PATOLOGIE .................................................................................................... 53 

ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ……………………………………………51 
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P Ř E H LE D Š KO LI C Í C H M Í S T  P RO NE L Z P  
 

 

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY ............................. 54 

CHIRURGICKÁ KLINIKA ........................................................................................................... 57 

KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ ......................................................................................... 58 

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA .............................................................................................. 58 

ODDĚLENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ .............................................................................................. 58 

ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE ................................................................................... 59 

KLINIKA ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ ............................... 59 

UROLOGICKÁ KLINIKA ............................................................................................................ 60 

I. INTERNÍ KLINIKA ................................................................................................................... 60 

KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ .................................................................................................. 63 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ DIETOLOGIE......................................................................................... 63 

II. INTERNÍ KLINIKA .................................................................................................................. 64 

INTERNÍ ODDĚLENÍ .................................................................................................................. 64 

DĚTSKÁ KLINIKA ...................................................................................................................... 65 

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ .............................................................................................. 67 

ORL KLINIKA ............................................................................................................................. 68 

OČNÍ KLINIKA ............................................................................................................................ 68 

KLINIKA PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ ....................................................................................... 69 

GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÁ KLINIKA ........................................................................ 69 

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA ....................................................................................................... 69 

NEUROLOGICKÁ KLINIKA ....................................................................................................... 71 

KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD ....................................................................................... 71 

ANESTEZIOLOGICKO - RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ  ........................ CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ 

DEFINOVÁNA. 

GERIATRICKÉ ODDĚLENÍ ........................................................................................................ 72 

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA ................................................................................... 73 

KLINIKA PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE ............................................................................. 74 

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA .................................................................................................. 75 

ODDĚLENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE .................................................................................... 76 

ONKOLOGICKÁ A RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA ............................................................. 77 

HEMATOLOGICKO - ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ .................................................................. 78 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE ................................................................................. 79 
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ÚSTAV MIKROBIOLOGIE .......................................................................................................... 81 
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P Ř E H LE D Š KO LI C Í C H M Í S T  P RO LÉ K AŘ E  A V Š  
Š K O LI C Í  M Í STA P R O  LÉ K AŘ E  A V Š  

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY 
PŘEDNOSTA Doc. MUDr. JAN BENEŠ, Ph.D. 

 

Školicí místo v anesteziologii a resuscitační péči 

 
Určeno pro: lékaře před atestací  
Místo konání: KARIM  Lochotín 
Doba trvání: 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. Richard Pradl, Ph.D. 
Náplň: problematika anestézie v cévní a hrudní chirurgii,  

v neurochirurgii, specifické problematiky v resuscitační péči  
 

Školicí místo - zásady neodkladné péče u stavů ohrožení života 

    
Určeno pro: praktické lékaře, pediatry a privátní odborné lékaře 
Místo konání: KARIM Lochotín  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. Richard Pradl, Ph.D. 
Náplň: léčebné postupy a výkony u stavů ohrožení života včetně 

praktického nácviku 
 

Školicí místo pro lékaře na KARIM FN Plzeň 

 
Určeno pro: lékaře pracující v intenzivní péči 
Místo konání: KARIM Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. I. Chytra, CSc. 
Náplň: zásady racionální ATB léčby v intenzivní péči (indikace 

zahájení ATB léčby, délka trvání, volba a dávkování 
antibiotik u nemocných v intenzivní péči, monitorace ATB 
léčby, ATB profylaxe, teoretické principy a praxe při týdenní 
stáži na resuscitačním oddělení) 

 

Školicí místo v Centru léčby bolesti 

 
Určeno pro: anesteziology 
Místo konání: KARIM Lochotín, Centrum pro léčbu bolesti 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Lejčko 
Náplň: léčba chronické bolesti 
 

Školicí místo v hemodynamické péči v perioperačním období a intenzivní péči 

 
Určeno pro: lékaře anesteziology, intenzivisty 
Místo konání: KARIM Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. J. Beneš, Ph.D. 
Náplň: praktické provádění hemodynamické monitorace a 

interpretace výsledků v rámci klinické perioperační a 
intezivní péče 
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CHIRURGICKÁ KLINIKA 
PŘEDNOSTA Prof. MUDr. VLADISLAV TŘEŠKA, DrSc. 

 

Školicí místo v cévní chirurgii 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě ke složení atestace z cévní chirurgie 
Místo konání: Chirurgická klinika Lochotín  
Doba trvání: 1 měsíc 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.  
Náplň: periferní cévní chirurgie v celém rozsahu 
 

Školicí místo v endoskopické a laparoskopické chirurgii 

 
Určeno pro: lékaře k přípravě na atestaci z chirurgie 
Místo konání: Chirurgická klinika Lochotín  
Doba trvání: 14 dní 
Termín: dle dohody 
Školitel: as. MUDr. J. Geiger 
Náplň: endoskopická diagnostika a léčba onemocnění GIT, 

laparoskopické operace v břišní chirurgii 
 

Školicí místo v hepatopankreatobiliární chirurgii 

 
Určeno pro: lékaře k přípravě na atestaci z chirurgie  
Místo konání: Chirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 měsíc 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. V. Třeška, Dr.Sc., Doc. MUDr. T. Skalický, 

Ph.D., as. MUDr. T. Kural, Ph.D. 
Náplň: diagnostika, léčba benigních a maligních onemocnění jater, 

žlučových cest a slinivky břišní 
 

Školicí místo v hrudní chirurgii 

 
Určeno pro: lékaře k přípravě na atestaci z chirurgie  
Místo konání: Chirurgická klinika Lochotín  
Doba trvání: 1 měsíc 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. V. Špidlen, Doc. MUDr. J. Vodička, Ph.D. 
Náplň: diagnostika a léčba onemocnění hrudníku 
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NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA 
PŘEDNOSTA Doc. MUDr. VLADIMÍR PŘIBÁŇ, Ph.D. 

 

Školicí místo v traumatologii nervového systému 

 
Určeno pro: chirurgy, traumatology, neurology 
Místo konání: Neurochirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání: 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Runt 
Náplň: patofyziologie kraniocerebrálních poranění 
 

Školicí místo v mikroneurochirurgii periferních nervů 

 
Určeno pro: neurochirurgy, chirurgy, traumatology 
Místo konání: Neurochirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání: 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. D. Štěpánek, Ph.D. 
Náplň: diagnostika, indikace k chirurgickému léčení  

a mikrochirurgická léčba poranění periferních nervů a plexů 
 

Školicí místo ve spinální chirurgii 

 
Určeno pro: neurochirurgy, ortopedy 
Místo konání: Neurochirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání: 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. S. Žídek, MUDr. D. Bludovský 
Náplň: principy chirurgické léčby onemocnění a traumat páteře  

a míchy 
 

Školicí místo v peroperačním elektrofyziologickém monitorování mozkových a míšních funkcí 

 
Určeno pro: elektrofyziology, neurochirurgy, spondylochirurgy, 

kardiochirurgy, cévní chirurgy 

Místo konání: Neurochirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. I. Holečková, Ph.D. 
Náplň: teorie a praxe monitorování mozkových a míšních funkcí  

při neurochirurgických, spondylochirurgických, 
kardiochirurgických a cévních operacích 

 

Školicí místo ve včasné logopedické péči o pacienty s afázií 

 
Určeno pro: logopedy, neurochirurgy a rehabilitační pracovníky 
Místo konání: Neurochirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání: 4 týdny 
Termín:  dle dohody 
Školitel: Mgr. I. Herejková 
Náplň: diagnostika a terapie afázie u pacientů po úrazech a 

cévních příhodách mozkových 
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Školicí místo v cévní neurochirurgii 

 
Určeno pro: neurochirurgy v předatestační přípravě 
Místo konání: Neurochirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Před. Doc. MUDr. V. Přibáň, Ph.D., Doc. MUDr. J. Mraček, 

Ph.D., MUDr. P. Duras 
Náplň: seznámení s  postupy pracoviště v oblasti cévní 

neurochirurgie, účast na indikačním cévním semináři, 
asistence při jednotlivých operacích, zhodnocení 
diagnostických technik a neurointervencí při speciálním 
semináři s intervenčními neuroradiology, účast při 
neurointervencích 
Vlastní rozvrh stáže:  3 dny – asistence při operacích - 
plánované výkony – karotická mikroendarterektomie 
everzní, extraintrakraniální bypass, intrakraniální neprasklá 
aneurysmata, arteriovenózní malformace (kavernomy, 
popřípadě vysokoprůtoková). Akutní výkony dle situace. 
Součástí operace v indikovaných případech (výdutě, 
bypass) bude využití ICG videoangiografie, 
vč.semikvantitavní FLOW 800. Dále bude prezentována  
perioperační aplikace FAST (flowassisted surgical 
technique). To představuje využití flowmetru při operacích 
výdutí a bypassu.  
2 dny dopoledne budou stážisté rozvíjet své 
mikrochirurgické dovednosti v laboratorních podmínkách. 
Odpoledne pak budou věnována tématům cévní 
neurochirurgie v podobě seminářů. 

Školicí místo v dětské neurochirurgii (volitelná stáž) 

 
Určeno pro: neurochirurgy v předatestační přípravě 
Místo konání: Neurochirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Před. Doc. MUDr. V. Přibáň, Ph.D., MUDr. P. Vacek 
Náplň: seznámení s dětským programem neurochirurgického 

oddělení, dvoudenní asistence při neurochirurgických 
výkonech u dětských pacientů – efektivně drenážní 
operace hydrocefalu u novorozence, nemodelační operace 
kalvy, endoskopický intraventrikulární výkon (u dítěte nebo 
dospělého), eventuálně akutní operace tumoru mozku u 
dítěte, zavedení portu u nezralého novorozence, 
na sále seznámení s principy a praktickým využitím 
elektromagnetické navigace – navigace komorového 
katetru, navigace endoskopu, dále s využitím intraoperační 
duplexní ultrasonografie (DUSG) a u všech výkonů 
s odlišnostmi dětské neurochirurgie oproti operativě u 
dospělých, 
jeden den seznámení s provozem na dětské 
neurochirurgické ambulanci -  sledování dětí se 
zavedenými V-P drenážemi vč. DUSG vyšetřování mozku 
přes velkou fontanelu, způsoby přeprogramování ventilů 
atd.,dvoudenní konziliární činnost na pracovištích 
Neonatologického oddělení a Dětské kliniky + teoretické 
semináře – principy  a druhy drenážních systémů pro léčbu 
hydrocefalu, principy a výhody elektromagnetické 
neuronavigace, výhody znalosti DUSG vyšetřování mozku 
neurochirurgem, intraventrikulární neuroendoskopie, 
prezentace zajímavých kasuistik vč.videodokumentace 
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Školicí místo v neuroonkologii 

 
Určeno pro: neurochirurgy v předatestační přípravě 
Místo konání: Neurochirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Před. Doc. MUDr. V. Přibáň, Ph.D., Doc. MUDr. J. Mraček, 

Ph.D., MUDr. P. Vacek 
Náplň: seznámení s komplexním diagnosticko-terapeutickým 

algoritmem péče o nemocné s nádory CNS na 
Neurochirurgickém oddělení FN Plzeň, 
kurz bude členěn na prezentaci jednotlivých případů na 
indikačním semináři, vlastní neurochirurgické operace, 
pooperační neurointenzivní péči na oborové JIP, 
rehabilitaci na standardním oddělení včetně logopedické a 
psychologické péče, plánování následné onkologické léčby 
na multioborovém neuroonkologickém semináři a 
ambulantní sledování nemocných, 
k předoperačnímu zobrazení jsou využívány nejmodernější 
metody magnetické rezonance (funkční vyšetření, 
traktografie, spektroskopie, perfúze) a hybridní PET/CT 
s aplikací Fluorothymidinu vč. fúzí jednotlivých vyšetření, 
při operacích bude demonstrováno použití operačního 
mikroskopu, endoskopu, bezrámové navigace optické i 
elektromagnetické (AXIEM), ultrazvuku, peroperační 
elektrofyziologické monitorace, možnosti „awake“ 
kraniotomie, využití fluorescenčních (5-ALA) resekcí a 
možnosti peroperační magnetické rezonance při 
endoskopických endonazálních výkonech, 
na neuroonkologických seminářích se bude uchazeč 
účastnit diskusí o indikaci onkologické léčby v závislosti na 
radikalitě resekce a výsledku histologického vyšetření 
včetně cytogenetických charakteristik 

 

Školicí místo v neurotraumatologii a neurointenzivní péči 

 
Určeno pro: neurochirurgy v předatestační přípravě 
Místo konání: Neurochirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. J. Mraček, Ph.D., MUDr. P. Lavička, Ph.D. 
Náplň: seznámení účastníků s komplexní péčí o traumatologické 

pacienty v rámci traumacentra spočívající v kompletní 
diagnostice a klinickém vyšetření na Emergency 
následované vlastním operačním zákrokem, až po 
pooperační hospitalizaci na oborové JIP, 
neurotraumatologie má na Neurochirurgickém oddělení 
šedesátiletou tradici, lékaři mají velké zkušenosti s celým 
spektrem operačních zákroků, 
uchazeči budou také seznámeni s různými typy 
nekompresivních kraniotomií indikovaných podle stupně 
expanze (hemikraniektomie,  bifrontální kraniektomie, 
osteoplastická nekompresivní kraniotomie) a s komplexním 
řešením frontobazálních a temporobazálních poranění 
s využitím trankraniálních přístupů (subfrontální, 
subtemporální, pre(retro)sigmoidální) i endoskopického 
endonazálního přístupu, 
seznámení se s demonstrováním průkazu likvorové píštěle 
prostř.moderních zobrazovacích metod a zejména pomocí 
endoskopie s intrathékálním  fluoresceinovým testem, 
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s plastickým chirurgem budou řešeny kraniální defekty 
v indikovaných případech, 
dále mikrochirurgie traumat periferních nervů, 
JIP – seznámení s komplexní péčí o traumatické pacienty 
v celém rozsahu neurochirurgické problematiky, vč.péče o 
pacienty s poraněním míchy (JIP disponuje 10 lůžky 
s možností umělé plicní ventilace a komplexní monitorovací 
hemodynamiky), neurochirurgický monitoring na našem 
pracovišti zahrnuje kromě sledování  CBF a mikrodialýzy 
kompletní možnost invazivní i neinvazivní monitorace 
pacienta vč.monitorace tkáňového kyslíku, 
Seznámení s léčebnými postupy vyžadovanými aktuální 
situací při zhoršení klinického nálezu, 
Seznámení s metodikou vyšetřování kombinace modalit, 
které umožňují zlepšení odhadu prognózy pacienta 
(prognostické markery, elektrofyziologická vyšetření, TCD, 
MR traktografie) 

 

 
 

 

ODDĚLENÍ PLASTICKÉ CHIRURGIE 
PRIMÁŘ MUDr. INKA TŘEŠKOVÁ, Ph.D. 

 

Školicí místo v plastické chirurgii 

 
Určeno pro: lékaře chirurgických oborů 
Místo konání: Oddělení plastické chirurgie Lochotín  
Doba trvání: 2 - 3 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Bursa, MUDr. T. Kydlíček 
Náplň: základní principy a operační metody v plastické chirurgii 
 

Školicí místo v plastické chirurgii 

 
Určeno pro: lékaře chirurgických oborů 
Místo konání: Oddělení plastické chirurgie Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Bursa 
Náplň: individuální 
 

Školicí místo v plastické chirurgii 

 
Určeno pro: plastické chirurgy, urology 
Místo konání: Oddělení plastické chirurgie Lochotín 
Doba trvání: 2 - 3 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. T. Kydlíček 
Náplň: hypospadie 
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KLINIKA ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 
PŘEDNOSTA Doc. MUDr. TOMÁŠ PAVELKA, Ph.D. 

 

Školicí místo v artroskopii kolenního a ramenního kloubu  

 
Určeno pro: ortopedy po atestaci, chirurgy po atestaci  
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 2 týdny  
Termín: dle dohody 
Školitel: určí vedení kliniky 
Náplň: artroskopické náhrady zkřížených vazů kolenního kloubu, 

artroskopické stabilizační výkony na ramenním kloubu 
 

Školicí místo v nitrodřeňovém hřebování 

 
Určeno pro: ortopedy po atestaci, chirurgy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. T. Pavelka, Ph.D. 
Náplň: nitrodřeňové hřebování diafyzárních zlomenin - UFN, UTN, 

UHN 
 

Školicí místo v léčení zlomenin horního konce femuru 

 
Určeno pro: ortopedy po atestaci, chirurgy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. T. Pavelka, Ph.D. 
Náplň: technika a indikace léčení zlomenin horního konce femuru 

- DHS, PFN  
 

Školicí místo v sonografii dětského kyčelního kloubu 

 
Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. P. Hořák 
Náplň: sonografie dětského kyčelního kloubu 
 

Školicí místo v aloplastice kolenního kloubu  

 
Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 7 dní 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. K. Koudela, CSc. 
Náplň: indikace, operační technika mobilních implantátů kolenních 

kloubů PFC Sigma RP, e – morión 
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Školicí místo v revizních operacích po aloplastikách kyčelního kloubu 

Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 7 dní 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. K. Koudela, CSc. 
Náplň: rekonstrukce acetabula metodou metalmesh, impaction 

grafting, cementovaná jamka, rekonstrukce proximálního 
femuru (Zweymüller revizní, Wágner) 

 

Školicí místo v primoimplantaci kyčelního kloubu (Zweymüllerova endoprotéza) 

 

Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 7 dní 
Termín:  dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. K. Koudela, CSc. 
Náplň: technika a indikace léčení osteoartrózy kyčelního kloubu 

pomocí bicon jamky a necementovaného dříku  
dle Zweymüllera 

 

Školicí místo v aloplastice kolenního kloubu – navigační techniky 

 

Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 7 dní 
Termín:  dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. K. Koudela, CSc. 
Náplň: indikace, vlastní provedení navigace, technické problémy 
 

Školicí místo – mobilní náhrady meziobratlových plotének (TEP) krční a bederní páteře 

 

Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 3x2 dny 
Termín:  dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. J. Matějka, Ph.D. 
Náplň: indikace, technika operace, následná péče 
 

Školicí místo v dynamické neutralizaci bederní páteře 

 

Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 3x2 dny 
Termín:  dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. J. Matějka, Ph.D. 
Náplň: indikace, technika operace, následná péče 
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Školicí místo v aloplastice kyčelního kloubu – konzervativní typy endoprotéz (METHA, 

TRILOCK, COLLO-MIS) 

 

Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 7 dní 
Termín:  dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. K. Koudela, CSc. 
Náplň: indikace, operace 
 

Školicí místo v aloplastice kolenního kloubu se zaměřením na tracking pately a rotace 
komponent 

 

Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 7 dní 
Termín:  dle dohody 
Školitel: as. MUDr. K. Koudela, Ph.D.jr 
Náplň: indikace, technika operace, CT vyšetření, CTA (condylar 

twist angle) 
 

Školicí místo v osteosyntéze zlomenin pánve a acetabula 

 

Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 7 dní 
Termín:  dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. T. Pavelka, Ph.D. 
Náplň: indikace, operační přístupy, operační technika 
 

Školicí místo v rekonstrukční artroskopické operativě (kolenní, ramenní, hlezenný, loketní, 
kyčelní kloub) 

 

Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 7 dní 
Termín:  dle dohody 
Školitel: určí vedení kliniky 
Náplň: indikace, předoperační příprava, operační techniky, 

pooperační RHC 
 

Školicí místo ve sportovní medicíně a artroskopii 

 

Určeno pro: lékaře, ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín:  dle dohody 
Školitel: určí vedení kliniky 
Náplň: artroskopie  velkých končetinových kloubů (koleno, rameno, 

hlezno, kyčelní kloub), indikace, operační techniky, 
pooperační režim 
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Školicí místo – revizní endoprotézy kolenního kloubu 

 

Určeno pro: ortopedy po atestaci 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 

Lochotín 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín:  dle dohody 
Školitel: as. MUDr. K. Koudela, Ph.D. jr 
Náplň: indikace a operační technika 
 
 
 
 

I. INTERNÍ KLINIKA 
PŘEDNOSTA Prof. MUDr. MARTIN MATĚJOVIČ, Ph.D. 

 

Školicí místo v intenzivní péči na metabolické JIP 

 
Určeno pro: lékaře základních oborů a lékaře  
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., MUDr. I. Novák, Doc. 

MUDr. A. Kroužecký, Ph.D. 
Náplň:  komplexní péče o nemocné v kritickém stavu 

 podpora a náhrada funkcí orgánů u nemocných 
s multiorgánovým selháním (MODS) 

 principy invazivní a neinvazivní monitorace u 
nemocných s MODS 

 eliminační metody – CRRT 

 základní principy kontroly kvality péče na JIP 

 etické aspekty a postoje na JIP 
 

Školicí místo v esofagogastroduodenoskopii (F 001) 

 
Určeno pro: lékaře, internisty a gastroenterology 
Místo konání: I. interní kliniky Lochotín 
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Koželuhová, MUDr. E. Janská, MUDr. V. Hejda 
Náplň: ověření teoretických znalostí a praktický nácvik metody, 

ukázky terapeutických výkonů 
 

Školicí místo v koloskopii a endoskopické polypektomii (F 002) 

 
Určeno pro: lékaře k získání funkční licence 
Místo konání: I. interní kliniky Lochotín 
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Koželuhová, as. MUDr. K. Balihar 
Náplň: ověření teoretických znalostí a praktický nácvik metody, 

ukázky terapeutických výkonů 
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Školicí místo v endoskopické retrográdní cholangiopankreatografii (ERCP) a následných 

terapeutických výkonech (F 003) 

 
Určeno pro: lékaře k získání funkční licence 
Místo konání: I. interní kliniky Lochotín 
Doba trvání: 2 – 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Koželuhová 
Náplň: ověření teoretických znalostí a praktický nácvik metody, 

ukázky terapeutických výkonů 
 

Školicí místo v abdominální ultrasonografii (F 008) 

 
Určeno pro: lékaře k získání funkční licence 
Místo konání: I. interní kliniky Lochotín 
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: as. MUDr. K. Balihar 
Náplň: ověření teoretických znalostí a praktický nácvik metody, 

ukázky terapeutických výkonů 
 

Školicí místo v dalších specializovaných a terapeutických endoskopických metodách (F005) 

 
Určeno pro: lékaře k získání funkční licence 
Místo konání: I. interní kliniky Lochotín 
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Koželuhová 
Náplň: ověření teoretických znalostí a praktický nácvik metody, 

ukázky terapeutických výkonů 
 

Školicí místo v hemodiafiltračních metodách očišťování krve 

 
Určeno pro: lékaře, internisty a nefrology 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. J. Eiselt, Ph.D., MUDr. J. Mareš, Ph.D. 
Náplň: on-line hemodiafiltrace, bezacetátová biofiltrace,  

párová filtrační dialýza 
 

Školicí místo v kontinuálních extrakorporálních metodách očišťování krve 

 
Určeno pro: nefrology, lékaře JIP a ARO 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., MUDr. I. Novák,  

Doc. MUDr. A. Kroužecký, Ph.D. 
Náplň: teoretické podklady a praktické provádění kontinuálních a 

eliminačních metod v klinické praxi 
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Školicí místo v obezitologii 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín, obezitologická ambulance 
Doba trvání: 5 dní 
Termín: středy 
Školitel: MUDr. D. Matějková, Doc. MUDr. D. Müllerová, Ph.D.  
Náplň: vyšetření obézního pacienta včetně bioimpendance, 

kalorimetrie, nutričního vyšetření, edukace a terapie 
obézního pacienta, terapie komorbidit 

 

Specializační odborná stáž v diabetologii 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: min. 2 měsíce 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. Z. Rušavý, Ph.D. 
Náplň: odborná stáž v diabetologickém a nutričním centru  

na ambulantní i lůžkové části kliniky, která je zaměřená  
na klasickou diabetologii, podiatrii, edukaci a výživu 
(dietologii, enterální a parenterální výživu). V rámci stáže 
probíhá praxe na obezitologii, nefrologii, osteologii a  
klasické endokrinologii) 

 

Školící místo v diabetologii a endokrinologii 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci z diabetologie a endokrinologie 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 18 dní 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. Z. Rušavý, Ph.D. 
Náplň: odborná stáž v diabetologickém a nutričním centru  

na ambulantní i lůžkové části kliniky, která je zaměřená  
na klasickou diabetologii, podiatrii, edukaci a výživu 
(dietologii, enterální a parenterální výživu). V rámci stáže 
probíhá praxe na obezitologii, nefrologii, osteologii a  
endokrinologii) 
 

Školicí místo – umělá výživa a poruchy metabolismu 

 
Určeno pro: lékaře po atestaci z vnitřního lékařství pro získání funkční 

licence „Klinická výživa“ 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 2 – 3 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. Z. Rušavý, Ph.D. 
Náplň: Komplexní výuka v hodnocení stavu výživy, klinické využití 

bioimpedance z odhadu složení těla, stanovení nutričních 
cílů a nutričního plánu, praktické použití nepřímé 
kalorimetrie. Rozepsání enterální a parenterální výživy, 
domácí výživa. Nutriční taktika za různých chorobných 
stavů. Metabolické bilance, klasická dietoterapie. 
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Školící místo v diagnostice a léčbě Syndromu diabetické nohy 

 
Určeno pro: diabetology, chirurgy, internisty a praktické lékaře 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 5 x 1 den (středa) 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. S. Lacigová, PhD. 
Náplň: diagnostika a léčba syndromu diabetické nohy v ambulant. 

i lůžkových podmínkách, včetně základní diabetologické 
péče a organizace práce v podiatrické ambulanci 

 

Školicí místo v duplexní ultrasonografii periferních cév  

 
Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci z angiologie nebo se zájmem  

o angiologii 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín, angiologická ordinace 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. H. Brůhová, MUDr. L. Štěpánková, MUDr. G. 

Štěrbáková, Ph.D. 
Náplň: duplexní ultrasonografie extrakraniálních a končetinových 

tepen, abdominální aorty, povrchního a hlubokého žilního 
systému končetin, dialyzačních AV fistulí  
a postkatetrizačních cévních komplikací (AV píštěle, 
pseudoaneurysmata, atd.) 

 

Školicí místo v peritoneální dialýze 

 
Určeno pro: nefrology, diabetology, internisty 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín – odd.nefrologie a ambulance 

peritoneální dialýzy 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. S. Opatrná, Ph.D. 
Náplň: fziologické principy, provedení, indikace, kontraindikace, 

proskripce komplikace PD 
 

Školicí místo v hemodialýze 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 1 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: as. MUDr. J. Eiselt, Ph.D. 
Náplň: výběr nemocných, příprava nemocných k léčbě, vlastní 

provádění hemodialýz, posuzování adekvátnosti 
dlouhodobé hemodialyzační léčby, terapie komplikací 
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KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
PRIMÁŘ Prof. MUDr. RICHARD ROKYTA, Ph.D. 

 

Školicí místo v kardiologii 

 
Určeno pro: lékaře v SV v oboru kardiologie,  

lékaře - kardiology 
Místo konání: Kardiologické oddělení Lochotín – intervenční kardiologie 
Doba trvání: 4 týdny – 3 měsíce 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. I. Bernat, Ph.D., MUDr. J. Pešek 
Náplň: invazivní diagnostická kardiologie, intervenční kardiologie 
 

Školicí místo v kardiologii 

 
Určeno pro: lékaře – kardiology, internisty,  

lékaře v SV v oboru kardiologie či jiných oborech 
Místo konání: Kardiologické oddělení Lochotín - KJIP 
Doba trvání: 2 týdny – 6 měsíců 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. R. Rokyta, Ph.D., MUDr. V. Pechman 
Náplň: intenzivní péče v kardiologii 

 

Školicí místo v kardiologii 

 
Určeno pro: lékaře – kardiology, arytmology 

lékaře v SV v oboru kardiologie 
Místo konání: Kardiologické oddělení Lochotín - arytmologie 
Doba trvání: 2 týdny – 3 měsíce 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. V. Vančura, Ph.D. 
Náplň: lůžkové a  ambulantní pracoviště, kardiostimulační a 

elektrofyziologický sál (kardiostimulace, radiofrekvenční 
ablace, implantace kardioverterů-defibrilátorů) 

 

Školicí místo v kardiologii 

 
Určeno pro: lékaře - kardiology, internisty 

lékaře v SV v oboru kardiologie či jiných oborech 
Místo konání: Kardiologické oddělení Lochotín - lůžka 
Doba trvání: 2 týdny – 9 měsíců 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr.J. Opatrný 
Náplň: obecná kardiologie 
 

Školicí místo v kardiologii 

 
Určeno pro: lékaře - kardiology 
Místo konání: Kardiologické oddělení Lochotín - neinvazivní kardiologie 
Doba trvání: 2 – 3 týdny  
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Beránek, MUDr. J. Lhotský 
Náplň: transesofageální echokardiografie – technika a hodnocení 
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Školicí místo v kardiologii 

 
Určeno pro: lékaře – kardiology 

lékaře v SV v oboru kardiologie 
Místo konání: Kardiologické oddělení Lochotín - neinvazivní kardiologie 
Doba trvání: 2 týdny – 6 měsíců  
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Lhotský, MUDr. V. Beránek 
Náplň: Neinvazivní kardiologie (echokardiografie, zátěžová 

vyšetření, Holter–EKG) 
 

Školicí místo v kardiologii 

 
Určeno pro: lékaře pracující v intenzivní péči 
Místo konání: Kardiologické oddělení Lochotín - neinvazivní kardiologie, 

KJIP 
Doba trvání: Teoretická část – 2 dny, praktická část – 2 týdny 
Termín: Jaro 2017 – termín bude upřesněn 

Podzim 2017 – termín bude upřesněn 
Školitel: Doc. MUDr. M. Hromádka, Ph.D., MUDr. J. Lhotský, Prof. 

MUDr. R. Rokyta, Ph.D. 
Náplň: echokardiografie v intenzivní péči 
 
 

II. INTERNÍ KLINIKA 
PŘEDNOSTA Prof. MUDr. JAN FILIPOVSKÝ, CSc.  

 

Školicí místo v preventivní kardiologii 

 

Určeno pro: lékaře 
Místo konání: II. interní klinika Bory  
Doba trvání: 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc. 
Náplň: epidemiologie a prevence KV chorob, metodiky 
 

Školicí místo pro obor - kardiopulmonální laboratoř, spiroergometrie 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: II. interní klinika Bory 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. A. Polívková 
Náplň: ergometrie 
 

Školicí místo v zásadách farmakoterapie hypertenze a chronického srdečního selhání 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: II. interní klinika Bory  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. 
Náplň: diferenciální diagnostika hypertenze, monitoring TK,  

léčba hypertenze, diagnostika a léčba hypertenze ve stáří, 
diagnostika a terapie srdečního selhání 
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Školicí místo v echokardiografii  

 
Určeno pro: lékaře po atestaci 
Místo konání: II. interní klinika Bory  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. A. Polívková 
Náplň: ECHO dvojrozměrné, kontrastní, měření gradientů, 

praktická výuka 
 

Školicí místo v diagnostice poruch kostního metabolismu 

 
Určeno pro: lékaře po atestaci 
Místo konání: II. interní klinika Bory  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. V. Vyskočil, Ph.D. 
Náplň: současné možnosti diagnostiky a diferenciální diagnostika 

poruch kostního metabolismu 
 

Školicí místo v léčbě poruch kostního metabolismu 

 
Určeno pro: lékaře po atestaci 
Místo konání: II. interní klinika Bory 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. V. Vyskočil, Ph.D. 
Náplň: nejnovější trendy v léčbě osteoporózy včetně HRT 
 

Školicí místo v diabetologii 

 
Určeno pro: internisty, praktické lékaře 
Místo konání: II. interní klinika Bory 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. P. Šifalda, MUDr. I. Šípová 
Náplň: péče o diabetiky II. typu 

 dietoterapie diabetu  

 edukace diabetiků 

 fyzická zátěž diabetika 

 rekondice diabetiků 

 akutní a chronické komplikace diabetu 

 medikamentózní léčba diabetu (perorální antidiabetika, 
inzulín) 

 péče o dolní končetiny, péče o diabetickou nohu 

 sonografické vyšetření žilního a tepenného systému 
dolních končetin 
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DĚTSKÁ KLINIKA 
PŘEDNOSTA Prof. MUDr. Josef SÝKORA, Ph.D. 

 

Školicí místo v dětské nefrologii 

 
Určeno pro: postgraduální výuku (lékaři v přípravě na atestaci 

z dětského lékařství) 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Zůnová, MUDr. E. Sládková 
Náplň: získání teoretických znalostí v dětské nefrologii  

– diagnostika a léčba onemocnění ledvin a močových cest 
 

Školicí místo v dětské diabetologii 

 
Určeno pro: postgraduální výuku (lékaři v přípravě na atestaci 

z dětského lékařství) 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín – diabetologická ordinace 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. R. Pomahačová, Ph.D. 
Náplň: diagnostika a diferenciální diagnostika různých forem 

diabetu mellitu v dětském věku, problematika léčby, léčba 
inzulinovou pumpou, regulovaná strava 

 

Školicí místo v pediatrické intenzivní medicíně 

 
Určeno pro: pregraduální výuka (studenti 5. ročníku LF magisterského 

studia) a postgraduální výuka v oboru intenzivní medicína 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín – JIRP 
Doba trvání: 8 – 10 vyučovacích hodin 
Termín: dle rozvrhu nebo dle individuálního plánu 
Školitel: Prof. MUDr. J. Kobr, Ph.D., MUDr. K. Pizingerová, Ph.D., 

as. MUDr. L. Šašek 
Náplň: urgentní stavy v pediatrii (semináře), základní zajištění 

kriticky nemocného dítěte (seminář, praktický nácvik) 
 

Školicí místo v diagnostice a léčbě onemocnění krve u dětí 

 
Určeno pro: postgraduální výuku (lékaři v přípravě na atestaci 

z dětského lékařství) 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín – HOO, hemato-onkologická 

ordinace 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. Z. Černá 
Náplň: získání teoretických znalostí v diagnostice onemocnění 

krve v dětském věku formou seminářů, praktický nácvik 
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Školicí místo v dětské gastroenterologii, hepatologii a výživě 

 
Určeno pro: postgraduální výuku (lékaři v přípravě na atestaci 

z dětského lékařství, z dětské gastroenterologie, 
hematologie a výživy) 

Místo konání: Dětská klinika Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. J. Sýkora, Ph.D. 
Náplň: získání teoretických znalostí v dětské gastroenterologii, 

hematologii a výživě (odborná gastroenterologická 
ordinace DK), praktické seznámení s diagnostickými a 
léčebnými metodami (endoskopické pracoviště DK) 

 

Školicí místo v pediatrii se zaměřením na dětskou endokrinologii 

 
Určeno pro: postgraduální výuku (lékaři v přípravě na atestaci 

z dětského lékařství) 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín – endokrinologická ordinace 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel:  MUDr. R. Pomahačová, Ph.D. 
Náplň: získání teoretických znalostí v dětské endokrinologii 

(odborná endokrinologická ordinace), praktické seznámení 
s diagnostickými a léčebnými metodami 

 

Školicí místo v dětské kardiologii 

 
Určeno pro: postgraduální výuku (lékaři v přípravě na atestaci 

z dětského lékařství a dětské kardiologie) 
Místo konání:  Dětská klinika Lochotín – kardiologická ordinace 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. P. Jehlička 
Náplň: Vrozené a získané srdeční vady, arytmologie, prenatální 

diagnostika VCC 
 

Školicí místo v taktice umělé plicní ventilace u dětí – konvenční a nekonvenční 

 
Určeno pro: postgraduální výuku (lékaři v přípravě na atestaci 

z dětského lékařství a intenzivní medicíny) 
Místo konání:  Dětská klinika Lochotín – JIRP 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. J. Kobr, Ph.D., MUDr. K. Pizingerová, Ph.D. 
Náplň: teorie formou seminářů (indikace, možnosti projektivní UPV, 

nekonvenční doplňky), praktická cvičení 
 

Školicí místo v zajištění vstupu do centrálního žilního řečiště u dětí 

 
Určeno pro: postgraduální výuku (lékaři ARK, JIP, ZS) 
Místo konání:  Dětská klinika Lochotín  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. J. Kobr, Ph.D., MUDr. K. Pizingerová, Ph.D. 
Náplň: teorie (indikace, kontraindikace, řešení komplikací) formou 

seminářů, praktický nácvik 
 

 



 

28 

Školicí místo v psychologii na dětském hematologickém oddělení 

 
Určeno pro: psychology ve zdravotnictví 
Místo konání:  Dětská klinika Lochotín – psychologická ordinace DK, 

hemato-onkologické oddělení DK 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: určí vedoucí klinický psycholog 
Náplň: krizové prevence, psychoterapie, diagnostika u pacientů 

s onkologickým onemocněním, péče o rodinu 

 

Školicí místo v psychologii  

 
Určeno pro: psychology ve zdravotnictví 
Místo konání:  Dětská klinika Lochotín – psychologická ordinace DK 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: určí vedoucí klinický psycholog 
Náplň: diagnostika, psychoterapie chronicky nemocných dětí, péče 

o rodinu 

 
 

 

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
PRIMÁŘ Doc. MUDr. JIŘÍ DORT, Ph.D. 

 

Školicí místo v neonatologii I. – neonatální intenzivní a resuscitační péče 

 

Určeno pro: lékaře v přípravě na atestaci z dětského lékařství  
a certifikát z neonatologie + lékaře pracující na 
novorozeneckých odděleních 

Místo konání: Neonatologické oddělení Lochotín 
Doba trvání: 20 pracovních dní 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. Doc. MUDr. J. Dort, Ph.D., MUDr. M. Matas, MUDr. 

E. Dortová 
Náplň: ošetření  a stabilizace nezralého a patologického 

novorozence po porodu, resuscitace novorozence vč. 
zásad aplikace kyslíku, diagnostika, diferenciální diagnóza 
a terapie chorobných stavů v novorozeneckém věku, 
principy vedení neinvazivní a invazivní ventilační podpory, 
parenterální a enterální nutrice za patologických stavů, 
péče o děti s vrozenými vývojovými vadami a o chirurgické, 
neurochirurgické pacienty, dále aplikace principů soft care 
a vývojové péče v podmínkách JIRP a JIP, 
farmakologické a nefarmakologické prostředky k tlumení 
bolesti novorozence, 
vedení zdravotnické dokumentace a práce s klinickým 
informačním systémem, spolupráce s rodiči 
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Školicí místo v neonatologii II. – dlouhodobá vývojová péče o novorozence s perinatálními riziky 

po propuštění 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě na  certifikát z neonatologie, 

lékaře zabývající se péčí o novorozence, 
praktické dětské lékaře, 
lékaře pracující na ambulanci pro dlouhodobé sledování a 
vývojovou intervenci u dětí s perinatálními riziky 

Místo konání: Neonatologické oddělení Lochotín 
Doba trvání: 10 pracovních dní 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. Doc. MUDr. J. Dort, Ph.D., MUDr. E. Dortová 
Náplň: teoretické a praktické poznatky z činnosti Centra vývojové 

péče, návaznost na lůžkovou péči Neonatologického 
oddělení, zajištění kontinuity péče o nedonošené děti, o 
děti s encefalopatií, s vrozenými vývojovými vadami atd., 
řešení specifických problémů enterální výživy, anémie, 
prevence osteopatie, vedení domácí oxygenoterapie atd., 
seznámení s činností neontologické ambulance a 
spolupracujících odborníků (psycholog, fyzioterapeut, 
speciální pedagog aj.), 
principy rané vývojové intervence určené dětem 
s rozvíjejícím se senzorickým, motorickým či mentálním 
postižením 

 

Školicí místo v neonatologii III. – péče o fyziologické novorozence 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě na atestaci z dětského lékařství, 

lékaře v přípravě na atestaci z gynekologie a porodnictví, 
lékaře pracující na novorozeneckých úsecích 

Místo konání: Neonatologické oddělení Lochotín 
Doba trvání: 10 pracovních dní 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. A. Mocková 
Náplň: cíle a postup prvního ošetření a vyšetření novorozence po 

porodu, resuscitace novorozence vč.zásad aplikace 
kyslíku, sledování průběhu poporodní adaptace, 
komplikace  poporodní adaptace, diferenciální diagnóza 
chorobných stavů, porodních poranění a  vrozených 
vývojových vad v novorozeneckém věku, kojení, 
prolaktační program, vedení zdravotnické dokumentace a 
práce s klinickým informačním systémem 

 

 
 

ORL KLINIKA 
PŘEDNOSTA MUDr. DAVID SLOUKA, Ph.D., MBA  

 

Školicí místo v mikrolaryngochirurgii 

 
Určeno pro: lékaře - ORL specialisty 
Místo konání: ORL klinika Bory  
Doba trvání: 2 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. J. Slípka, CSc. 
Náplň: praktická výuka mikrolaryngochirurgické techniky, 

teoretický seminář na dané téma 
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Školicí místo v chirurgii středouší (sanační a rekonstrukční) 

 
Určeno pro: lékaře - ORL specialisty 
Místo konání: ORL klinika Bory 
Doba trvání: 2 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. J. Slípka, CSc. 
Náplň: teoretické a praktické seznámení s chirurgií středouší 
 

Školicí místo v práci s laserem pro ORL 

 
Určeno pro: lékaře - ORL specialisty 
Místo konání: ORL klinika Bory 
Doba trvání: 2 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Přednosta kliniky MUDr. D. Slouka 
Náplň: teorie laseru a práce s ním, praktické ukázky 
 

Školicí místo ve vestibulologii 

 
Určeno pro: lékaře - ORL specialisty 
Místo konání: ORL klinika Bory 
Doba trvání: 2 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: as. MUDr. F. Ruml 
Náplň: diagnostika a terapie závratí (teoretická a praktická část) 
 
 

Školicí místo v endonazální endoskopické chirurgii 

 
Určeno pro: lékaře - ORL specialisty 
Místo konání: ORL klinika Bory 
Doba trvání: 2 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: primář MUDr. V. Hrabě 
Náplň: teorie a praktické ukázky endonazální chirurgie 
 
 
 

OČNÍ KLINIKA 
PŘEDNOSTA Doc. MUDr. RENATA ŘÍČAŘOVÁ, CSc., FEBO 

 

Školicí místo v oboru oftalmologie 

 
Určeno pro: lékaře zařazené do oboru oftalmologie před atestací  

Místo konání: Oční klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. R. Říčařová, CSc., FEBO a lékaři se special. 

způsobilostí 
Náplň: příprava na atestaci v oboru oční lékařství  
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Školicí místo ve fluorescenční angiografii a v ošetřování očních komplikací diabetu laserem 

 
Určeno pro: oftalmology před atestací  
Místo konání: Oční klinika Lochotín  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. H. Fidranská, MUDr. D. Frdlíková 
Náplň: diagnostika sítnicových změn pomocí FAG a laserová 

léčba diabetické retinopatie 
 

Školicí místo v diagnostice glaukomu včetně počítačové perimetrie 

 
Určeno pro: oftalmology před atestací  
Místo konání: Oční klinika Lochotín  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. I. Sováková, MUDr. I. Rusňáková 
Náplň: teorie a praxe v diagnostice a léčbě glaukomu 
 

Školicí místo v diagnostice a léčbě vitreoretinálních onemocnění 

 
Určeno pro: oftalmology s atestací  
Místo konání: Oční klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: as. MUDr. Š. Belfínová, MUDr. Š. Rusňák, Ph.D. 
Náplň: diagnostika a léčba vitreoretinálních onemocnění, 

seznámení s indikacemi a průběhem vitreoretinálních 
operací 

 

STOMATOLOGICKÁ KLINIKA 
PŘEDNOSTA Doc. MUDr. ANTONÍN ZICHA, CSc. 

 

Školicí místo v orální a maxilofaciální chirurgii 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín – oddělení ústní čelistní  

a obličejové chirurgie 
Doba trvání: 2 měsíce 
Termín: dle domluvy 
Školitel: prim. MUDr. D. Hrušák, Ph.D., MUDr. P. Andrle, MUDr. L. 

Hostička 
Náplň:  zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti 

 choroby a traumatologie hlavových nervů, chirurgie 
bolesti 

 diagnostika, terapie a prevence nádorových chorob 
orofaciální oblasti, prekancerózy, dispenzární 
péče, onkologická etika 

 indikace a chirurgická terapie čelistních anomálií  
a obličejových deformit, systémová kostní 
onemocnění, endokrinní a metabolické poruchy 
s projevy na lebním skeletu 

 klinika chorob paranasálních dutin 

 klinika onemocnění slinných žláz, lymfatický 
syndrom krku 

 traumatologie orofaciální oblasti (obličejová 
poranění mírová a válečná), úrazy v oblasti báze 
lební a mozku, polytraumatismy 

 chirurgická předprotetická úprava čelisti 
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Školicí místo v maxilofaciální chirurgii 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín – oddělení ústní čelistní  

a obličejové chirurgie 
Doba trvání: 2 měsíce 
Termín: dle domluvy 
Školitel: prim. MUDr. D. Hrušák, Ph.D., MUDr. P. Andrle, MUDr. L. 

Hostička 
Náplň:  zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti 

 choroby a traumatologie hlavových nervů, chirurgie 
bolesti 

 diagnostika, terapie a prevence nádorových chorob 
orofaciální oblasti, prekancerózy, dispenzární 
péče, onkologická etika 

 indikace a chirurgická terapie čelistních anomálií  
a obličejových deformit, systémová kostní 
onemocnění, endokrinní a metabolické poruchy 
s projevy na lebním skeletu 

 klinika chorob paranasálních dutin 

 klinika onemocnění slinných žláz, lymfatický 
syndrom krku 

 traumatologie orofaciální oblasti (obličejová 
poranění mírová a válečná), úrazy v oblasti báze 
lební a mozku, polytraumatismy 

 chirurgická předprotetická úprava čelisti 
 
 
 

Školicí místo v ústní chirurgii 

 
Určeno pro: praktické zubní lékaře 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín – oddělení ústní čelistní  

a obličejové chirurgie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle domluvy 
Školitel: prim. MUDr. D. Hrušák, Ph.D., MUDr. P. Andrle, MUDr. L. 

Hostička 
Náplň:  problematika náhlých příhod v ústní chirurgii, život 

zachraňující výkony 

 místní anestezie v dentoalveolární a maxilofaciální 
chirurgii 

 zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti 

 klinika onemocnění slinných žláz, lymfatický 
syndrom krku 

 traumatologie orofaciální oblasti 

 chirurgická předprotetická úprava čelisti 

 diagnostika, terapie a prevence nádorových chorob 
orofaciální oblasti, prekancerózy, dispenzární péče 

 speciální rentgenologie orofaciální oblasti 

 onemocnění temporomandibulárního kloubu 

 indikace a chirurgická terapie čelistních anomálií 
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Školicí místo v dentální implantologii 

 
Určeno pro: praktické zubní lékaře 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín – oddělení ústní čelistní  

a obličejové chirurgie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle domluvy 
Školitel: prim. MUDr. D. Hrušák, Ph.D., MUDr. P. Andrle, MUDr. L. 

Hostička 
Náplň:  problematika náhlých příhod v ústní chirurgii, život 

zachraňující výkony 

 místní anestezie v dentoalveolární a maxilofaciální 
chirurgii 

 zánětlivá onemocnění orofaciální oblasti 

 klinika onemocnění slinných žláz, lymfatický 
syndrom krku 

 traumatologie orofaciální oblasti 

 chirurgická předprotetická úprava čelisti 

 diagnostika, terapie a prevence nádorových chorob 
orofaciální oblasti, prekancerózy, dispenzární péče 

 speciální rentgenologie orofaciální oblasti 

 onemocnění temporomandibulárního kloubu 

 indikace a chirurgická terapie čelistních anomálií 
 

Školicí místo ve stomatochirurgii k získání „Osvědčení ČSK“ 

 
Určeno pro: praktické zubní lékaře  
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín 
Doba trvání: dle domluvy 
Termín: dle domluvy 
Školitel: prim. MUDr. D. Hrušák, Ph.D., MUDr. P. Andrle, MUDr. L. 

Hostička 
Náplň: dentoalveolární chirurgie, implantologie, orální onkologie  

a prevence, první pomoc, akutní stavy, ortognátní chirurgie, 
čelistní traumatologie 

Školicí místo v pedostomatologii 

 
Určeno pro: praktické zubní lékaře k získání "Osvědčení ČSK" 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín 
Doba trvání: dle domluvy 
Termín: dle domluvy 
Školitel: Doc. MUDr. V. Merglová, CSc. 
Náplň: prevence, ošetřování dětského chrupu,  

traumatologie - úrazy dočasných a stálých zubů,  
ošetřování nespolupracujících a handicapovaných pacientů 

 

Školicí místo v parodontologii 

 
Určeno pro: praktické zubní lékaře k získání "Osvědčení ČSK" 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín 
Doba trvání: dle domluvy 
Termín: dle domluvy 
Školitel: MUDr. J. Liška 
Náplň: prevence, orální biologie, parodontální chirurgie, 

řízená tkáňová regenerace 
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Školicí místo v parodontologii 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě pro získání Osvědčení vybrané péče v 

parodontologii 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 – 2 týdny 
Termín: dle domluvy (leden, červen) 
Školitel: MUDr. J. Liška 
Náplň: konzervativní a chirurgická léčba parodonpatií 
 

Školicí místo v ortodoncii 

 
Určeno pro: praktické zubní lékaře k získání "Osvědčení ČSK"  

a atestaci v ortodoncii 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín 
Doba trvání: dle domluvy 
Termín: dle domluvy 
Školitel: MUDr. H. Böhmová 
Náplň: diagnostika a léčba ortodontických anomálií, fixní a snímací 

ortodontické aparáty, plán ortodontické léčby, růst a vývoj 
čelistí, prevence v ortodontii 

 
 

GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÁ KLINIKA 
PŘEDNOSTA Doc. MUDr. ZDENĚK NOVOTNÝ, CSc. 

 

Školicí místo v onkogynekologii 

 
Určeno pro: lékaře s atestací v oboru gynekologie a porodnictví a lékaře 

v přípravě k atestaci z klinické onkologie 
Místo konání: Gynekologicko - porodnická klinika Lochotín 
Doba trvání: 4 týdny 
Termín: dle dohody  
Školitel: MUDr. J. Presl, Ph.D., MUDr. P. Vlasák 
Náplň: onkogynekologie – diagnostika, operační léčba, ambulantní 

péče 
 

Školicí místo v předatestační přípravě v oboru všeobecné praktické lékařství 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci v oboru VPL 
Místo konání: Gynekologicko - porodnická klinika Lochotín 
Doba trvání: 4 týdny 
Termín: dle dohody  
Školitel: MUDr. J. Turek, MUDr. V. Korečko, MUDr. J. Karbanová 
Náplň: praktická a teoretická náplň se zaměřením na potřebu 

praktického lékaře z oboru gynekologie a porodnictví 
 

Školicí místo v předatestační přípravě k atestaci v oboru gynekologie a porodnictví 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci v oboru gynekologie  

a porodnictví  
Místo konání: Gynekologicko - porodnická klinika Lochotín 
Doba trvání: 12 týdnů 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. Z. Novotný, CSc. 
Náplň: vstupní pohovor, praktická a teoretická náplň k atestaci 

v oboru gynekologie a porodnictví 
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Školicí místo v ultrazvukové diagnostice 

 
Určeno pro: lékaře pracující v oboru gynekologie a porodnictví  
Místo konání: Gynekologicko - porodnická klinika Lochotín 
Doba trvání: 3 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Korečko 
Náplň: gynekologická a porodnická ultrasonografie včetně 

geneticky zaměřených vyšetření 
 
 
 

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA 
PŘEDNOSTA Doc. MUDr. JAN VEVERA, Ph.D. 

 

Školicí místo v psychiatrii 

 
Určeno pro: lékaře v rámci předatestační přípravy 
Místo konání: Psychiatrická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: lékaři kliniky 
Náplň: vyšetřování a léčba duševních poruch 
 

Školicí místo v léčbě alkoholismu a drogových závislostí 

 
Určeno pro: lékaře v rámci předatestační přípravy 
Místo konání: Psychiatrická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Podlipný, Ph.D. 
Náplň: diagnostika a léčba osob závislých na alkoholu  

a psychoaktivních látkách nebo drogách (či osob 
ohrožených závislostí na těchto látkách) 

Školicí místo v dětské psychiatrii 

 
Určeno pro: lékaře v rámci předatestační přípravy 
Místo konání: Psychiatrická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Rumlová 
Náplň: problematika duševních poruch v dětském věku 
 

Školicí místo ve skupinové terapii 

 
Určeno pro: lékaře v rámci předatestační přípravy 
Místo konání: Psychiatrická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: lékaři kliniky 
Náplň: seznámení se skupinovou psychoterapií psychogenních 

poruch (v rámci denního stacionáře) 
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NEUROLOGICKÁ KLINIKA 
PŘEDNOSTA MUDr. JIŘÍ POLÍVKA, CSc. 

 

Školicí místo v elektromyografii 

 
Určeno pro: lékaře, kteří již absolvovali základní školení v EMG  

a prakticky metodu provádějí 
Místo konání: Neurologická klinika Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Matoušek 
Náplň: indikace EMG postupu, kondukční studie, jehlová EMG, 

klinicko elektrofyziologické korelace 
  

 

Školicí místo v ultrazvukové diagnostice u neurovaskulárních poruch 

 
Určeno pro: lékaře, kteří mají základní znalosti o metodice 
Místo konání: Neurologická klinika Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: přednosta  MUDr. J. Polívka, CSc., MUDr. P. Ševčík, Ph.D. 
Náplň: duplexní ultrasonografie extrakraniálních tepen, vyšetření 

intrakraniálních cév transkraniální dopplerometrií 
 

Školicí místo v klinické neurologii 

 
Určeno pro. lékaře v rámci předatestační přípravy z neurologie 
Místo konání: Neurologická klinika Lochotín 
Doba trvání: min. 4 týdny, ostatní dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: přednosta  MUDr. J. Polívka, CSc. 
Náplň: diagnostika, diferenciální diagnostika a aktuální terapie 

neurologických poruch, speciální péče na neurologické JIP, 
indikace a vyhodnocení komplementárních vyšetření 

 

Školicí místo v neurointenzivní péči 

 
Určeno pro: lékaře, kteří pracují na neurologických JIP a iktových 

jednotkách 
Místo konání: Neurologická klinika Lochotín 
Doba trvání: min. 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. J. Polívka, CSc., MUDr. P. Ševčík, Ph.D. 
Náplň: diagnostika, terapie a management závažných 

neurologických stavů, problematika akutní léčby iktů 
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UROLOGICKÁ  KLINIKA  
PŘEDNOSTA Prof. MUDr. MILAN HORA, Ph.D., MBA 

 

Školicí místo v laparoskopii v urologii 

 
Určeno pro: urology, chirurgy 
Místo konání: Urologická klinika Bory 
Doba trvání: 2 dny (formou pravidelných workshopů), týden, měsíc 
Termín: Workshopy leden - duben, dále dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. M. Hora, Ph.D. MBA, MUDr. P. Stránský, 

Ph.D. 
Náplň: laparoskopické operace v urologii  

 

Školicí místo v moderních trendech v léčbě urolitiázy 

 
Určeno pro: urology 
Místo konání: Urologická klinika Bory 
Doba trvání: 1 den 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. M. Hora, Ph.D., MBA,  MUDr. V. Janda, MUDr. 

T. Ürge, Ph.D. 
Náplň: nové  miniinvazivní metodiky léčby urolitiázy (použití 

HoYAG laseru v léčbě urolitiázy, perkutánní extrakce – 
PEK, ureteroskopie, extrakorporální litotrypse, flexibilní 
uretroskopie, kombinovaný ante- a retrográdní přístup - 
ECIRS) 

Školicí místo urologii 

 
Určeno pro: praktické lékaře 
Místo konání: Urologická klinika Bory 
Doba trvání: 14 dní 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. D. Mrkos 
Náplň: školící místo v urologii pro praktické lékaře u vedoucího 

lékaře ambulance Urologické kliniky FN Plzeň 
 

Školicí místo urologii pro rezidenty – základní chirurgický kmen 

 
Určeno pro: rezidenty 
Místo konání: Urologická klinika Bory 
Doba trvání: 1 měsíc 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. M. Hora, Ph.D.,MBA,  MUDr. P. Stránský, 

Ph.D., MUDr. V. Janda, MUDr. J. Kouba 
Náplň: školící místo v urologii pro rezidenty v rámci základního 

chirurgického kmene 
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KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD 
PŘEDNOSTA Prof. MUDr. BORIS KREUZBERG, CSc.  

 

Školicí místo v konvenční radiodiagnostice 

 
Určeno pro: lékaře radiodiagnostiky z jiných zdravotnických zařízení 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Koudelová a atestovaní lékaři kliniky 
Náplň: zaškolení základních skiagrafických a skiaskopických 

metod před atestací z radiodiagnostiky 
 

Školicí místo v ultrasonografii 

 
Určeno pro: všechny lékaře oborů provádějících USG vyšetření 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: 2 týdny 
Školitel: MUDr. V. Skála, MUDr. J. Kastner, 

MUDr. H. Mírka, Ph.D. 
Náplň: výuka USG vyšetřování abdominální oblasti vč. ledvin  

a moč. měchýře, vyšetření pánve mužů i žen a základy 
vyšetření barevně kódovanou sono dopplerometrií 

 

Školicí místo ve výpočetní tomografii (CT) 

 
Určeno pro: lékaře z jiných zdravotnických zařízení 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., 

MUDr. J. Koudelová, Prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D. 
Náplň: základy vyšetřování výpočetní tomografií včetně spirální 

CT s některými nadstavbovými vyšetřeními 

Školicí místo v magnetické rezonanci (MR) 

 
Určeno pro: lékaře radiodiagnostiky z jiných zdravotnických zařízení 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., MUDr. J. Kastner 
Náplň: základy vyšetřování MR v neuroradiologických indikacích  

a vyšetřování dalších orgánových celků MR  
(včetně dynamické MR a MR angiografie)  

 

Školicí místo v angiografické diagnostice, invazivní radiodiagnostice 

 
Určeno pro: lékaře z jiných zdravotnických zařízení 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Kastner, MUDr. F. Šlauf 
Náplň: klasická angiografie, digitální subtrakční angiografie včetně 

koronarografií, intervenční radiodiagnostika 
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Školicí místo v mammologické diagnostice 

 
Určeno pro: lékaře před atestací 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. M. Hlaváčková 
Náplň: praktický výcvik v mamografické a ultrasonografické 

diagnostice prsů, získání přehledu o dalších doplňujících 
metodách pro diagnostiku - MR prsů a různé druhy biopsií, 
duktografie 
 

Školicí místo v dětské radiologii 

 

Určeno pro: lékaře – radiology 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. R. Vondráková 
Náplň: školení v dětské radiologii, v oblasti konvenční radiologie, 

sonografie, CT a MR vyšetřování se zaměřením na dětské 
pacienty 

 

Školicí místo v nukleární medicíně, nukleární kardiologii a hybridních metodách (PET/CT a 
SPECT/CT) 

 
Určeno pro: lékaře v předatestační přípravě v oboru nukleární medicína 

a radiodiagnostika 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. J. Ferda, Ph.D., MUDr. E. Ferdová,  MUDr. J. 

Záhlava,  MUDr. A. Malán 
Náplň: školení v celém rozsahu nukleární medicíny 
 

Školicí místo v CT diagnostice  

 
Určeno pro: radiodiagnostiky 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Bory 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Bulka 
Náplň: rutinní CT vyšetření a intervenční výkony, praktické 

zaškolení včetně spirálních technik, zvláště vhodné  
pro lékaře v přípravě k atestaci  

 

Školicí místo v ultrasonografii měkkých tkání a mamografických technikách včetně intervenční 
problematiky a dopplerovských technik 

 
Určeno pro: radiodiagnostiky 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Bory, Centrum pro screening 

chorob prsní žlázy Bory 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Lékaři kliniky 
Náplň: komplexní radiodiagnostika prsu a měkkých tkání včetně 

cévní problematiky (hands - on), vhodné pro začátečníky  
a pro lékaře v přípravě k atestaci 
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Školicí místo v angiografii a intervenčních radiodiagnostických technikách 

 
Určeno pro: radiodiagnostiky 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Bory 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: určí vedení kliniky 
Náplň: rutinní angiografický a intervenční program, praktické 

zaškolení pro angiografii pod bránicí (hands - on), zvláště 
vhodné pro lékaře v přípravě k atestaci 

 
 

 

ANESTEZIOLOGICKO – RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ 
PRIMÁŘ MUDr. ZDENĚK KARL 

 

Školicí místo v anesteziologii a resuscitační péči 

 
Určeno pro: lékaře před atestací (mimo obor ARIM) 
Místo konání: Anesteziologicko – resuscitační oddělení Bory 
Doba trvání: 2 měsíce 
Termín: dle dohody 
Školitel: primář MUDr. Z. Karl 
Náplň: problematika v resuscitační, intenzivní péči a anestezii 
 

Školicí místo v oboru anesteziologie a intenzivní medicína 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: ARO Bory vč. anestezie 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Wimmerová, MUDr. J. Rosenberg, MUDr. A. 

Alwail, MUDr. H. Skalková 
Náplň: školení v oboru anesteziologie a intenzivní medicína 
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KLINIKA INFEKČNÍCH NEMOCÍ A CESTOVNÍ MEDICÍNY 
PŘEDNOSTA Doc. MUDr. DALIBOR SEDLÁČEK, CSc. 

 

Školicí místo v oboru infekční lékařství 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci v oborech: 

vnitřní lékařství – 1 měsíc infekce 
dětské lékařství – 2 měsíce infekce 
praktické lékařství pro dospělé – v rámci 15 měsíců 
doplňkové praxe (vč. infekce) 
praktické lékařství pro děti a dorost – 2 měsíce infekce 
tuberkulóza a respirační nemoci – 1 měsíc infekce 
dermatovenerologie – 3 týdny vč. AIDS centra 
epidemiologie – 4 měsíce infekce 
lékařská mikrobiologie – 2 měsíce infekce 
hygiena dětí a dorostu – 3 měsíce infekce 
hygiena a epidemiologie – 3 měsíce infekce 
hygiena obecná a komunální – 1 měsíc infekce 
hygiena výživy – 1 měsíc infekce 

Místo konání: Klinika Infekčních nemocí a cestovní medicíny Bory  
Doba trvání: dle platných vzdělávacích programů 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. D. Sedláček, CSc., MUDr. S. Virtová, 

MUDr. V. Štruncová 
Náplň: problematika infekčního lékařství na všech odděleních  

a ambulancích kliniky 
 
 

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA 
PŘEDNOSTA Prof. MUDr. KAREL PIZINGER, CSc. 

 

Školicí místo v dermatologické alergologii a imunologii a profesionálních dermatózách 

 
Určeno pro: lékaře dermatology před atestací 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory 
Doba trvání: 2 – 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. M. Novák 
Náplň: základy vyšetřování profesionálních dermatóz, 

alergologické testování, hodnocení nálezů 
 

Školicí místo v imunodermatologii 

 
Určeno pro: lékaře dermatology před atestací 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. P. Cetkovská, Ph.D. 
Náplň: problematika autoimunitních kožních chorob, problematika 

imunosuprese 
 

Školicí místo v dermatologické onkologii 

 
Určeno pro: lékaře dermatology před atestací 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. K. Pizinger, CSc. 
Náplň: získání znalostí v diagnostice a terapii kožních nádorů 
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Školicí místo v andrologii 

 
Určeno pro: lékaře dermatology před atestací 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. M. Novák 
Náplň: klinické a laboratorní vyšetřování v andrologii, získání 

znalostí ke složení atestace 
 

Školicí místo v korektivní dermatologii 

 
Určeno pro: lékaře dermatology před atestací 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory 
Doba trvání: 1 – 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. T. Fikrle, Ph.D., MUDr. B. Divišová, Ph.D., 

MUDr. I. Telínová 
Náplň: základy dermatologické chirurgie, fyzikální terapie 

(kryokauter), používání laserů, fotodynamická terapie 
 

Školicí místo v dermatohistopatologii 

 
Určeno pro: lékaře dermatology před atestací 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. K. Pizinger, CSc. 
Náplň: základní  histologické nálezy i histologie méně obvyklých 

dermatóz, klinicko – histologická korelace nálezů 
 

Školicí místo v dětské dermatologii 

 
Určeno pro: lékaře dermatology před atestací, lékaře pediatry 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory 
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. K. Pizinger, CSc., MUDr. M. Komorousová 
Náplň: základy dětské dermatologie 

Školicí místo v problematice melanomu 

 
Určeno pro: lékaře dermatology s atestací 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory 
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. K. Pizinger, CSc., Doc. MUDr. T. Fikrle, Ph.D. 
Náplň: prevence, diagnostika a terapie melanomu, dermatoskopie, 

videodermatoskopie 
 

Školicí místo ve venerologii 

 
Určeno pro: lékaře dermatology před atestací 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory 
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. K. Pizinger, CSc., MUDr. K. Blümlová 
Náplň: diagnostika, léčba a prevence pohlavně přenosných 

nemocí 
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KLINIKA PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 
PŘEDNOSTA  MUDr. VENDULKA MACHARTOVÁ, Ph.D. 

 

Školicí místo – nemoci z povolání – problematika plicních onemocnění 

 
Určeno pro: praktické lékaře, lékaře specialisty 
Místo konání: Klinika pracovního lékařství Lochotín  
Doba trvání: 1 den 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Machartová, Ph.D. 
Náplň: plicní fibrosy odškodnitelné dle zákona, alergická plicní 

onemocnění, exogenní alergická alveolitida 
  

Školicí místo – nemoci z povolání – problematika neurologických onemocnění 

 
Určeno pro: praktické lékaře, neurology 
Místo konání: Klinika pracovního lékařství Lochotín 
Doba trvání: 1 den 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Machartova, Ph.D. 
Náplň: periferní neuropatie, neurotoxikologie 
 

Školicí místo – nemoci z povolání ve zdravotnictví 

 
Určeno pro: lékaře všech odborností 
Místo konání: Klinika pracovního lékařství Lochotín 
Doba trvání: 1 den 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Machartová, Ph.D. 
Náplň: nemoci z povolání ve zdravotnictví dle seznamu nemocí 

z povolání, rizika ve zdravotnictví (infekce, chemické 
škodliviny, alergeny, fyzikální faktory, fyzická zátěž, tepelná 
zátěž, neuropsychická zátěž) 

 

Školicí místo – nemoci z povolání – problematika ortopedických  onemocnění 

 
Určeno pro: praktické lékaře, ortopedy 
Místo konání: Klinika pracovního lékařství Lochotín 
Doba trvání: 1 den 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Machartova, Ph.D. 
Náplň: artrózy, tendinitidy, epikondylitidy 
 

Školicí místo – nemoci z povolání – problematika kožních onemocnění 

 
Určeno pro: praktické lékaře, dermatovenerology 
Místo konání: Klinika pracovního lékařství Lochotín 
Doba trvání: 1 den 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Machartova, Ph.D. 
Náplň: alergická kožní onemocnění, epikutánní testy, kožní 

infekční onemocnění 
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Školicí místo – nemoci z povolání – problematika infekčních onemocnění 

 
Určeno pro: praktické lékaře, infekcionisty 
Místo konání: Klinika pracovního lékařství Lochotín 
Doba trvání: 1 den 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Machartova, Ph.D. 
Náplň: hepatitidy, TBC, infekční nemoci přenášené ze zvířat na 

člověka, tropická onemocnění, kožní infekční onemocnění, 
problematika HIV 
 
 

 

Školicí místo – nemoci z povolání – toxikologická problematika 

 
Určeno pro: praktické lékaře, lékaře všech odborností, toxikology 
Místo konání: Klinika pracovního lékařství Lochotín 
Doba trvání: 1 den 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Machartova, Ph.D. 
Náplň: nejčastější intoxikace z pracovního prostředí – olovo, oxid 

uhelnatý, chlór, atd., chemické látky ve zdravotnictví 
 

Školicí místo – pracovní lékařství – specializovaný kurz před závěrečnou zkouškou 

 
Určeno pro: lékaře zařazené do základního specializačního oboru 

Pracovní lékařství 
Místo konání: Klinika pracovního lékařství Lochotín – ambulance kliniky 

Lochotín, Bory 
Doba trvání: 10 dní 
Termín : dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Machartová, Ph.D. 
Náplň: Dle náplně specializačního kurzu – dáno legislativou – viz 

Věstník MZ ČR 5/2015 – vzdělávací program v oboru 
Pracovní lékařství 
 

 

KLINIKA PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 
PŘEDNOSTA Prof. MUDr. MILOŠ PEŠEK, CSc. 

 

Školicí místo na JIP 

 
Určeno pro: lékaře oboru pneumologie a ftizeologie, kteří se zabývají 

akutní pneumologií 
Místo konání: Klinika PNE Bory  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. D. Havel, MUDr. J. Zeman 
Náplň: náhlé příhody v pneumologii, jejich diferenciální diagnostika 

a léčba 
 

Školicí místo ve fibrobronchoskopii 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: Klinika PNE Bory  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. A. Hassan 
Náplň: indikace, kontraindikace, nácvik provedení bronchoskopie 
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Školicí místo v problematice syndromu spánkové apnoe 

 
Určeno pro: lékaře oboru pneumologie a ftizeologie 
Místo konání: Klinika PNE Bory  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. K. Plicková 
Náplň: uvedení do problematiky, vyšetřovací metody a léčba 

 
 

 

Školicí místo na ambulanci léčby závislosti na tabáku 

 
Určeno pro: lékaře  - farmaceuty 
Místo konání: Klinika PNE Bory  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. Š. Břízová 
Náplň: stáž na ambulanci centra pro odvykání tabakismu 
 

Školicí místo v problematice diagnostiky a terapie pohrudničních výpotků 

 
Určeno pro: lékaře oboru pneumologie a ftizeologie, vnitřního lékařství, 

radioterapie a klinické onkologie 
Místo konání: Klinika PNE Bory  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. D. Havel, MUDr. J. Zeman 
Náplň: uvedení do problematiky, diagnostické a léčebné postupy 
 

Školicí místo v diferenciální diagnostice a léčbě nemocí plicního intersticia 

 
Určeno pro: pneumology, internisty, revmatology 
Místo konání: Klinika PNE Bory  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. R. Bittenglová 
Náplň: doporučená vyšetření při podezření na nemoci plicního 

intersticia, možnosti léčby a způsobu sledování 
 
 
 
 

ODDĚLENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE 
PRIMÁŘKA MUDr. HANA HLADOVÁ 

 

Školicí místo v problematice vertebropatů 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: Oddělení léčebné rehabilitace Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. H. Hladová, fyzioterapeut P. Marešová, DiS. 
Náplň: Mc Kenzie, měkké techniky, sensomotorika 
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Školicí místo - škola zad 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: Oddělení léčebné rehabilitace Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. H. Hladová,  

fyzioterapeutky Mgr. P. Konášová, D. Šturcová 
Náplň: škola zad 
 
 
 

Školicí místo v rehabilitaci u dětí 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: Oddělení léčebné rehabilitace Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. H. Sobotková,  

fyzioterapeutka V. Burešová 
Náplň: rehabilitace u dětí s tonusovou a koordinační poruchou 
 

Školicí místo v rehabilitaci u dětí 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: Oddělení léčebné rehabilitace Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: fyzioterapeutka H. Vomáčková 
Náplň: rehabilitace u dětí se skoliosou a VDT 

 
 
 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 
PRIMÁŘ  MUDr. DAVID SUCHÝ, Ph.D. 

 

Školicí místo v angiologii   

 
Určeno pro: lékaře  
Místo konání: Oddělení klinické farmakologie Bory, pav.č.21, lůžková a 

ambulantní část 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. T. Mádr, MUDr. Z. Poklopová 
Náplň: - indikace a praktické aspekty revaskularizačního 

výkonu 
- vyšetření angiologického pacienta (klinické 

vyšetření, pohyblivý chodník, periferní tlaky) 
- péče o pacienty po invazivním výkonu na cévách 

vč.trombolýzy 
- stanovení INR pomocí přístroje Coagucheck 
- stanovení D-dimerů pomocí přístroje Nycocard 

Reader II 
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Školicí místo v revmatologii   

 
Určeno pro: lékaře  
Místo konání: Oddělení klinické farmakologie Bory, pav.č.21, lůžková a 

ambulantní část 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. D. Suchý, Ph.D., MUDr. J. Zeman 
Náplň: - indikace a praktické aspekty biologické léčby 

v revmatologii 
- základní vyšetřovací postupy v revmatologii 
- diagnóza a léčba časné (revmatoidní) artritidy¨ 

 
 

ONKOLOGICKÁ A RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA 
PRIMÁŘ Prof. MUDr. JINDŘICH FÍNEK, Ph.D. 

 

Školicí místo v chemoterapii zhoubných nádorů 

 
Určeno pro: lékaře se specializací v základním oboru 
Místo konání: ORAK Lochotín  
Doba trvání: 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. Prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D. 
Náplň: chemoterapie solidních nádorů, podpůrná léčba 
 

Školicí místo v hormonální léčbě zhoubných nádorů 

 
Určeno pro: lékaře v přípravě k atestaci z klinické onkologie 
Místo konání: ORAK Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. Prof. MUDr. J. Fínek, Ph.D. 
Náplň: hormonální léčba, její postavení v komplexní onkologické 

léčbě 

 
 

HEMATOLOGICKO - ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
PRIMÁŘ MUDr. PAVEL JINDRA, Ph.D. 

 

Školicí místo v hematologii a onkologii 

 

Určeno pro: lékaře se zaměřením na hematologii a onkologii 
Místo konání: HOO Lochotín  
Doba trvání: 1 týden  
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. P. Jindra, Ph.D. 
Náplň: podpůrná léčba a péče v hematologii a onkologii 
 

Školicí místo v hematologii a onkologii 

 
Určeno pro: lékaře se zaměřením na hematologii a onkologii 
Místo konání: HOO Lochotín 
Doba trvání: 1 týden  
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. P. Jindra, Ph.D. 
Náplň: intenzivní léčba hemoblastóz a autologní transplantace 

krvetvorných buněk 
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Školicí místo v hematologii a onkologii 

 
Určeno pro: lékaře se zaměřením na hematologii a onkologii 
Místo konání: HOO Lochotín  
Doba trvání: 1 týden  
Termín: dle dohody (eventuelně dle dohody) 
Školitel: prim. MUDr. P. Jindra, Ph.D., Doc. MUDr. D. Lysák, Ph.D. 
Náplň: mobilizace, odběry a zpracování hemopoetických 

kmenových buněk v podmínkách tkáňového zařízení 
 

Školicí místo v hematologii a onkologii 

 
Určeno pro: lékaře se zaměřením na hematologii a onkologii 
Místo konání: HOO Lochotín  
Doba trvání: 1 týden (eventuelně dle dohody) 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. P. Jindra, Ph.D., Doc. MUDr. D. Lysák, Ph.D. 
Náplň: speciální laboratorní diagnostické metody v hemato-

onkologii 
 

Školicí místo v hematologii a onkologii 

 
Určeno pro: lékaře se zaměřením na hematologii a onkologii 
Místo konání: HOO Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny (eventuelně dle dohody) 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. P. Jindra, Ph.D., MUDr. M. Karas, MUDr. T. 

Svoboda 
Náplň: alogenní transplantace krvetvorných buňek – indikace, 

příprava, diagnostika a léčba komplikací – intenzivní péče 
o imunosuprimované pacienty, způsoby monitorace 
základního onemocnění a engraftmentu, dlouhodobá 
potransplantační péče 

 

 

Školicí místo v hematologii a onkologii 

 
Určeno pro: lékaře se zaměřením na hematologii a onkologii 
Místo konání: HOO Lochotín  
Doba trvání: 1 týden (eventuelně dle dohody) 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. P. Jindra, Ph.D., MUDr. K. Steinerová 
Náplň: imunogenetické vyšetření příbuzného a nepříbuzného 

dárce krvetvorných buněk, HLA typizace, výběr optimálního 
dárce 
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TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ 
PRIMÁŘKA MUDr. PETRA ŠLECHTOVÁ, MBA 

 

Školicí místo v oboru transfúzní lékařství 

 
Určeno pro: - lékaře před specializační atestací, 

- lékaře v základní přípravě k atestaci 
Místo konání: Transfuzní oddělení Bory 
Doba trvání: - dle dohody 

- 2 týdny 
Termín: leden – červen, září – prosinec 
Školitel: Prim. MUDr. P. Šlechtová, MBA 
Náplň: Kompletní problematika oboru: 

- odběry plné krve, cytaferetické odběry, autologní 
odběry, výroba transfuzních přípravků, značení, 
skladování a výdej transfuzních přípravků na 
krevní sklad a pro frakcionaci, specifikace 
transfuzních přípravků 

- imunohematologické vyšetření dárců, pacientů  
a těhotných (stanovení krevní skupiny, screening  
a typizace erytrocytárních protilátek, předtransfuzní 
vyšetření a výběr kompatibilního transfuzního 
přípravku, vyšetření HON, vyšetření potransfuzních 
reakcí, test absorpční, eluční a neutralizační, 
vyšetření autoimunních hemolyt. anemií) 

- vyšetření markerů infekčních chorob u dárců  
a těhotných 

- vyšetření HLA a trombocytárních protilátek  
a antigenů, HLA vyšetření pro transplantační účely 
a do registru dárců kostní dřeně 

- správná výrobní, správná laboratorní praxe, 
kontrola a jištění jakosti v zařízení transfuzní 
služby 

 
 
 
 

Školicí místo v oboru transfúzní lékařství  

 
Určeno pro: transfuzní lékaře klinik a oddělení 
Místo konání: Transfuzní oddělení Bory, Krevní sklad Lochotín 
Doba trvání: 1 – 2 dny (dle dohody) 
Termín: leden – červen, září – prosinec 
Školitel: Prim. MUDr. P. Šlechtová, MBA, MUDr. E. Fronková 
Náplň: Transfuzní problematika ve vztahu ke klinice: 

- výroba transfuzních přípravků, značení, skladování 
a výdej transfuzních přípravků na krevní sklad, 
specifikace transfuzních přípravků 

- styk krevního skladu s odděleními, předtransfuzní 
vyšetření a výběr kompatibilního transfuzního 
přípravku, vyšetření HON, vyšetření potransfuzních 
reakcí, správná výrobní praxe a zásady 
hemovigilance 
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ÚSTAV IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE 
PŘEDNOSTA Prof. MUDr. PETR PANZNER, CSc. 

 

Školicí místo v laboratorních metodách v lékařské imunologii 

 
Určeno pro: lékaře (vysokoškoláky nelékaře) 
Místo konání: ÚIA Lochotín  
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Ing. T. Vlas 
Náplň: imunologické laboratorní metody - dle dohody 

 
 

Školicí místo v dětské alergologii 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: ÚIA Lochotín  
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: prim. MUDr. M. Liška, Ph.D. 
Náplň: práce v alergologické ambulanci pro děti 
 

Školicí místo v alergologii dospělých 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: ÚIA Lochotín  
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. Petr Panzner, CSc. 
Náplň: práce v alergologické ambulanci pro dospělé 

 
 

 

 

ÚSTAV MIKROBIOLOGIE 
PŘEDNOSTA RNDr. KAREL FAJFRLÍK, Ph.D. 

 

Školicí místo v bakteriologii 

 
Určeno pro: lékaře, VŠ nelékaře 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Lochotín, úsek bakteriologie a 

mykologie 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Audesova, MUDr. J. Geigerová 
Náplň: vyšetřovací metody v bakteriologii 
 

Školicí místo v bakteriologii 

 
Určeno pro: lékaře, VŠ nelékaře 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Lochotín, úsek bakteriologie a 

mykologie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. T. Bergerová 
Náplň: vyšetřovací metody pro řízení antimikrobiální terapie 
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Školicí místo v mykologii 

 
Určeno pro: lékaře, VŠ nelékaře 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Lochotín, úsek bakteriologie a 

mykologie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. H. Janouškovcová, MUDr. R. Hrušková 
Náplň: vyšetřovací metody v mykologii 
 

Školicí místo v infekční sérologii 

 
Určeno pro: lékaře, VŠ nelékaře 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Bory, úsek sérologie a parazitologie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Mgr. P. Soušková 
Náplň: sérologické vyšetřovací metody  

 
 
 
 

Školicí místo ve virologii 

 
Určeno pro: lékaře, VŠ nelékaře 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Bory, úsek virologie 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. M. Švecová, MUDr. J. Kudová 
Náplň: základy virologické diagnostiky 
 

Školicí místo v diagnostice mykobakterií 

 
Určeno pro: lékaře, VŠ nelékaře 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Bory, úsek laboratoř pro diagnostiku 

mykobakterií 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. J. Amlerová 
Náplň: základy diagnostiky mykobakterií 

 

Školicí místo v diagnostice parazitárních nákaz 

 
Určeno pro: lékaře, VŠ nelékaře 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Bory, úsek sérologie a parazitologie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: RNDr. K. Fajfrlík, Ph.D. 
Náplň: základy diagnostiky parazitárních infekcí 
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ÚSTAV KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE 
PŘEDNOSTA Prof. MUDr. JAROSLAV RACEK, DrSc. 

 

Školicí místo v diagnostice a léčbě lipidového metabolismu 

 
Určeno pro: lékaře 
Místo konání: ÚKBH Lochotín  
Doba trvání: 2 dny pro 2 účastníky 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. H. Bernášková, MUDr. R. Cibulka, Ph.D. 
Náplň: klasifikace, léčba, dispenzarizace nemocí 

s hyperlipoproteinemií, metody, apolipoproteiny, HDL, LDL 
cholesterol 

 

Školicí místo ve speciálních analytických metodách v klinické biochemii 

 
Určeno pro: odborné pracovníky v laboratorních metodách před 

zkouškou v IPVZ Praha 
Místo konání: ÚKBH Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. J. Racek, DrSc., Ing. J. Ženková 
Náplň: AAS, senzory, analyzátory a automatizace laboratoře, 

speciální elektroforetické techniky, průtoková cytometrie, 
metody DNA diagnostiky, imunochemické metody, SLP aj. 

Školicí místo v interpretaci klinicko - biochemických metod 

 
Určeno pro: lékaře před atestací z klinické biochemie 
Místo konání: ÚKBH Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. J. Racek, DrSc., prim. MUDr. V. Petříková 
Náplň: interpretace výsledků specielních KB metod, funkční 

zkoušky, orgánově specifická diagnostika, evidence - based 
medicine 
 

Školicí místo pro lékaře v přípravě na atestaci 

 
Určeno pro: lékaře z neakreditovaných pracovišť před atestací z klinické 

biochemie 
Místo konání: ÚKBH Lochotín 
Doba trvání: 3 měsíce (dle dohody) 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. J. Racek, DrSc., prim. MUDr. V. Petříková 
Náplň: individuální dle vzdělávacího programu 
 

Školicí místo pro odborné pracovníky v laboratorních metodách před atestací 

 
Určeno pro: odborné pracovníky v laboratorních metodách 

z neakreditovaných pracovišť před atestací z klinické 
biochemie 

Místo konání: ÚKBH Lochotín 
Doba trvání: 2 měsíce 
Termín: dle dohody 
Školitel: Prof. MUDr. J. Racek, DrSc., prim. MUDr. V. Petříková,  

Ing. J. Ženková 
Náplň: individuální dle vzdělávacího programu 
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Školicí místo v interpretaci vyšetření mozkomíšního moku 

 
Určeno pro: lékaře - klinické biochemiky 
Místo konání: ÚKBH Lochotín 
Doba trvání: 3 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. P. Brož, Ing. J. Ženková 
Náplň: základní a speciální chemické vyšetření, cytologické 

vyšetření mozkomíšního moku 
 

Školicí místo v klinické hematologii 

 
Určeno pro: lékaře se zaměřením na hematologii, VŠ – nelékaře 
Místo konání: ÚKBH Lochotín - úsek hematologie 
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. P. Šigutová, MUDr. Z. Hajšmanová, 

ing. I. Korelusová 
Náplň: problematika poruch hemostázy, morfologie 

 
 

 

Školicí místo v klinické hematologii 

 
Určeno pro: lékaře před atestací z hematologie a transfuzního lékařství 
Místo konání: ÚKBH Lochotín - úsek hematologie 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. A. Lavičková, MUDr. Z. Hajšmanová,  

MUDr. P. Šigutová 
Náplň: diagnostika a léčba onemocnění krve, práce  

ve specializované hematologické ambulanci a laboratoři 
 

 
ŠIKLŮV ÚSTAV PATOLOGIE 

PŘEDNOSTA Prof. MUDr. MICHAL MICHAL 
 

Školicí místo v patologické anatomii - vyšetřování biopsií a nekropsií 

 
Určeno pro: lékaře patology před atestací 
Místo konání: ŠÚP Bory  
Doba trvání: 3 x 2 týdny pro 1 účastníka 
Termín: únor - březen, září - říjen, bližší termín dle dohody 
Školitel: prof. MUDr. M. Michal 
Náplň: kompletní vyšetřovací provoz bioptické stanice,  

histologické vyšetřování nekropsií 
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Š K O LI C Í  M Í STA   ( I NO V AČ N Í  K U R Z Y )  

P R O NE L É K AŘ S K É Z D R AV O T NI C K É P R AC O V NÍ KY  

KLINIKA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. JANA KAŠPAROVÁ, MHA 

 

Školicí místo pro praktickou část specializačního vzdělávání v Intenzivní péči – akreditované 
pracoviště 

 
Určeno pro: NELZP zařazené do SV Intenzivní péče  
Místo konání: KARIM Lochotín + Bory 
Doba trvání: dle daného modulu 
Termín: dle dohody ODV 
Školitel: Organizační zajištění všech úseků: vrchní sestra Mgr. J. 

Kašparová, MHA 
Školitel: Mgr. J. Kašparová, MHA, Bc. E. Fryčková, Bc. Y. 
Hodanová, Mgr. A. Vlasáková, Bc. V. Boušová, 

Náplň: ošetřovatelská praxe v návaznosti na teoretickou výuku 
 

Školicí místo – SV – IP - práce sestry na úseku anestézie 

 
Určeno pro: NELZP pracující v oboru 
Místo konání: KARIM Lochotín - anestézie  
Doba trvání : 1 týden (lze rozdělit s KARIM – anestézie Bory) 
Termín: dle dohody ODV 
Školitel: Organizační zajištění na úseku: staniční sestra Bc. E. 

Fryčková 
Školitel:  Bc. E. Fryčková, Z. Bajerová, 
E. Sulanová, Bc. J. Smetáková, E. Sulanová 

Náplň: 
 

1. Práce sestry na specializovaných anesteziologických 
pracovištích 

 přístrojové vybavení pracoviště 

 monitorování nemocných v průběhu anestézie 

 zajištění dýchacích cest v průběhu anestézie 

 intubace biluminární rourkou 

 obtížná intubace 

 použití fibroskopického laryngoskopu 

 anestézie v chirurgii, ortopedii, neurochirurgii 

 anestézie u akutních stavů 

 anestézie u dětí 

 porodnická analgezie a anestézie 

 anestézie u očních operací a ve stomatochirurgii 

2. Dokumentace 
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Školicí místo – SV – IP - práce sestry na úseku anestézie 

 
Určeno pro: NELZP pracující v oboru 
Místo konání: KARIM Bory - anestézie  
Doba trvání : 1 týden (lze rozdělit s KARIM – anestézie Lochotín) 
Termín: dle dohody ODV 
Školitel: Organizační zajištění na úseku: staniční sestra Bc. J. Pufer 

Školitel:  Z. Bajerová 
Náplň: 1. Práce sestry na specializovaných anesteziologických 

pracovištích 
 přístrojové vybavení pracoviště 

 monitorování nemocných v průběhu anestézie 

 zajištění dýchacích cest v průběhu anestézie 

 intubace biluminární rourkou 

 obtížná intubace 

 použití fibroskopického laryngoskopu 

 anestézie u akutních stavů 

 anestézie u dětí 

 anestézie při endoskopických operacích v urologii a ORL 

2. Úloha sestry na dospávacím pokoji 
3. Dokumentace 
 
 
 
 

Školicí místo – SV – IP - práce sestry na lůžkovém úseku KARIM 

 
Určeno pro: NELZP pracující v oboru 
Místo konání: KARIM  Lochotín - lůžka 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody ODV 
Školitel: Organizační zajištění na úseku: staniční sestra Mgr. A. 

Vlasáková 
Školitel: Mgr. A. Vlasáková, Vc. V. Kraftová, Mgr. M. Lísková, 
Bc. V. Tomášková 

Náplň: 1. Ošetřovatelská péče 

 antidekubitní systémy a prostředky  

 zajištění nemocného během transportu 

 bariérový způsob ošetřování, zvláštnosti hygienicko – 
epidemiologického režimu 

 UPV - úkoly sestry 

 monitorování nemocných – nové trendy a možnosti 

 komplexní ošetřovatelská péče 

 organizace práce na úseku 

 ošetřovatelský proces v intenzivní péči 
2. Nácvik KPR na resuscitačním modelu 
3. Ošetřovatelská dokumentace 
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Školicí místo – SV – IP - práce sestry na emergency 

 
Určeno pro: NELZP pracující v oboru 
Místo konání: KARIM  Lochotín - emergency 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody ODV 
Školitel: Organizační zajištění na úseku: staniční sestra Bc. Y. 

Hodanová 
Školitel: Bc. Y. Hodanová, Bc. M. Bařinová, DiS 

Náplň:  seznámení s provozem na úseku 

 přístrojové vybavení úseku 

 vedení dokumentace 

 komunikace s ZZS pomocí radiostanice 

 systém svolávání konziliářů 

 alternativní techniky zajištění dýchacích cest  
a periferního žilního katétru 

 zajištění vitálních funkcí u nemocného s polytraumatem 

 zajištění intoxikovaného nemocného, antidota 

 odběry biologického materiálu na toxikologické vyšetření 
pro Ústav soudního lékařství 

 odběry materiálu na biologická vyšetření 

 zajištění náběrů pro PČR 

 zahřívání a chlazení nemocných 

 zajištění nemocných s hereditárním angioedémem 

 použití generovaných rodných čísel  

 transport nemocného na diagnostické pracoviště 

 neodkladné operační výkony – asistence při výkonech  
a transport nemocného na operační sál 

 spolupráce s transplantačním centrem 

 rozšířená KPR 

 manipulace s osobními věcmi a cennostmi nemocných 

 etické problémy při ošetřování nemocných  
 
 

Školicí místo – SV – IP - práce sestry v Centru pro léčbu bolesti (CLB) 

 
Určeno pro: NELZP pracující v oboru 
Místo konání: KARIM Lochotín - CLB 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody ODV 
Školitel: Organizační zajištění na úseku: staniční sestra Bc. V. 

Boušová 
Školitel: Bc. V. Boušová, I. Andělová 

Náplň: 1. Úloha sestry v CLB 
2. Rozhovor s nemocným 
3. Druhy terapie 

 infúzní terapie 

 regionální anestézie 

 obstřiky fasetových kloubů 

 blokády sympatiku 

 neurolytické techniky 

 epidurální techniky 

 TENS 

 REBOX 
4. Dokumentace 
5. Spolupráce s psychologem  
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CHIRURGICKÁ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. HANA ŠIMANDLOVÁ 

 

Školicí místo - práce sestry na chirurgické JIP 

 
Určeno pro: sestry pracující v oboru 
Místo konání: Chirurgická klinika Lochotín - JIP II.  
Doba trvání: 3 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Mgr. Bc. M. Pelnářová, zástupkyně st. 

sestry Mgr. R. Ptáková 
Náplň:  seznámení s kolektivem a prostředím 

 přístrojové vybavení JIP 

 dokumentace na JIP 

 invazivní a neinvazivní monitorace u pacienta 

 invazivní diagnostické a léčebné výkony 

 předoperační příprava pacienta 

 pooperační péče o pacienta na JIP 

 převazová technika 

 komplexní ošetřovatelská péče o pacienta na JIP 

 odběry biologického materiálu 

 enterální a parenterální výživa 

 bariérový způsob ošetřování 

 péče o nemocného s umělou plicní ventilací 

 asistence sestry při vyšetření na endoskopickém 
pracovišti  
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KARDIOCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. DAGMAR PINKASOVÁ 

 

Školicí místo v kardioanestezii a intenzivní péči na kardiochirurgickém oddělení 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: Kardiochirurgické oddělení Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: J. Holendová, P. Kaftanová, M. Staszko 
Náplň:  kardioanestezie a mimotělní oběh 

 specializované postupy v pooperační i dlouhodobé 
intenzivní péči 

 invazivní hemodynamické monitorování 

 metodiky srdeční podpory (IABK, biopumpa) 

 kontinuální očišťovací metody 

 péče o nemocného na umělé plicní ventilaci a postupy 
neinvazivní ventilace 

 
 

NEUROCHIRURGICKÁ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. VĚRA BERKOVÁ 

 

Školicí místo na JIP neurochirurgické kliniky  

 
Určeno pro: všeobecné sestry pracující v oboru 
Místo konání: Neurochirurgická klinika Lochotín 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. L. Vlčková 
Náplň: přístrojové vybavení JIP, dokumentace JIP, péče o 

pacienta při invazivních diagnostických a léčebných 
výkonech, pooperační péče o pacienta po 
neurochirurgické operaci, péče o nemocného na umělé 
plicní ventilaci, komplexní monitorování pacientů s těžkým 
poraněním hlavy, péče o nemocné se zavedenou 
komorovou nebo lumbální drenáží 

 
 

ODDĚLENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ 
VRCHNÍ SESTRA Bc. IVANA VOHRNOVÁ 

 

Školicí místo v instrumentování v jednotlivých operačních oborech 

 
Určeno pro: sestry pracující v oboru 
Místo konání: Oddělení operačních sálů Lochotín  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: chirurgie: vrchní sestra Bc. I. Vohrnová, stan.s. Bc. G. 

Marešová 
ortopedie: staniční sestra Bc. J. Dvořáková 
neurochirurgie: staniční sestra Bc. H. Vlčková 

Náplň: instrumentování při operacích v ortopedii, cévní chirurgii, 
gastroenterochirurgii, urologii - transplantaci ledvin, 
traumatologii, thorakoskopii, laparoskopické cholecystektomii 
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Školicí místo - kontejnerový systém 

 
Určeno pro: sestry pracující na operačních sálech 
Místo konání: Oddělení operačních sálů Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: vrchní sestra Bc. I. Vohrnová, staniční sestra Bc. J. 

Dvořáková  
Náplň: instrumentování k operacím z kontejnerů, předávání  

do centrální sterilizace a přebírání sterilních nástrojů 
z kontejnerů na operační sály, písemné předávání všech 
použitých pomůcek na centrální sterilizaci 

 
 

ODDĚLENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE 
VRCHNÍ SESTRA Bc. DRAHOMÍRA LOUŽECKÁ 

 

Školicí místo v centrální sterilizaci 

 
Určeno pro: pracovníky CS (spíše z menších zdravotnických zařízení) 
Místo konání: Oddělení centrální sterilizace Lochotín  
Doba trvání: 3 - 5 dnů 
Termín: dle dohody 
Školitel: vrchní sestra Bc. D. Loužecká, staniční sestra Š. Kojzarová, 

staniční sestra A. Zubová, staniční sestra I. Motlíková 
Náplň:  provoz centrální sterilizace pomocí počítače 

 harmonogramy práce 

 požadavkový systém pro jednotlivá oddělení a OS pomocí 
PC 

 kontejnerový systém pro COS  

 zavážkový systém  

 služba CS pro jednotlivá oddělení  
 
 

KLINIKA ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. Bc. PETRA VÁVROVÁ-SIMLEROVÁ 

 

Školicí místo v ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí  

Lochotín  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestry: L. Boková, S. Šnaiderová 
Náplň:  komplexní ošetřovatelská péče po TEP kyčelního, 

kolenního a ramenního kloubu 

 komplexní ošetřovatelská péče po operacích páteře, 
pánve, kyčelního kloubu a nitrodřeňových 
osteosyntézách 
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Školicí místo v dětské ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí 

 
Určeno pro: sestry  
Místo konání: Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí  

Lochotín 
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: P. Rainkeová 
Náplň:  komplexní ošetřovatelská péče při řešení vrozených  

vad - VVK, PEC  

 problematika infektu v dětském věku 

 problematika traumatologie pohybového ústrojí 
v dětském věku 

 
 

UROLOGICKÁ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. et Mgr. ZLATA KOŽÍŠKOVÁ 

 

Školicí místo v ošetřování pacienta po urologickém výkonu, včetně péče o děti po urologickém 
zákroku 

 
Určeno pro: sestry  
Místo konání: Urologická klinika Bory  
Doba trvání: 1 týden  
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestry D. Heisterová, V. Pšenková  
Náplň:  komplexní ošetřovatelská péče o dospělé i děti  

po urologických zákrocích (endoskopické, 
laparoskopické) 

 
 

I. INTERNÍ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. SOŇA GALUŠKOVÁ 

 

Školicí místo v intenzivní péči na metabolické jednotce intenzivní péče  

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Bc. I. Čížková a schválené sestry oddělení 
Náplň:  komplexní ošetřovatelská péče u kriticky nemocných 

 primární invazivní a neinvazivní monitorace základních 
životních funkcí 

 nutrice kriticky nemocných/parenterální a enterální/ 

 péče o nemocného na ventilátoru 

 etické aspekty a postoje ošetřovatelského personálu  
na JIP 
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Školicí místo v intenzivní péči na metabolické jednotce intenzivní péče – specializační 

vzdělávání Ošetřovatelská péče v IP (ARIP) 

 
Určeno pro: sestry zařazené do IP (ARIP) 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Bc. I. Čížková, schválené sestry 
Náplň:  ošetřovatelská péče 

 invazivní monitorace nemocných v intenzivní péči 

 parenterální a enterální výživa 

 péče o nemocného na umělé plicní ventilaci  
 

Školicí místo v mimotělních metodách očišťování krve 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: pro sestry pracující na HDS 2 týdny, 

ostatní 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Mgr. M. Körberová, A. Kováříková, J. 

Tětková, B. Fantová, H. Nejdlová 
Náplň: seznámení s klasickou hemodialýzou, bezacetátovou 

biofiltrací, párovou filtrační dialýzou, hemodiafiltrací, 
hemofiltrací, plasmaferézou, hemoperfúzí, kontinuálními 
metodami (CVVHD, CVVHDF apod.) 

 

Školicí místo v nefrologii 

 

Určeno pro: nefrologické sestry lůžkových oddělení nemocnic 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: pro sestry již pracující v oboru 4 týdny 

pro začínající sestry 8 týdnů 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Z. Vísnerová, DiS. 
Náplň:  specifika péče o nemocné po transplantaci ledviny  

 péče o nemocné připravované do pravidelného 
dialyzačního programu a komplikované nemoci 
v pravidelné dialyzační léčbě  

 péče o nemocné s nefrologickým onemocněním  
bez známek renální insuficince 

 péče o nemocné s akutním renálním selháním 
 

Školicí místo v peritoneální dialýze 

 
Určeno pro: nefrologické sestry 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Doc. MUDr. S. Opatrná, Ph.D., H. Šlajsová,  

Bc. M. Čechová 
Náplň:  kontinuální ambulantní peritoneální dialýza 

 teorie, praxe a edukace pacientů  

 cyklická peritoneální dialýza  

 provedení peritoneálního ekvilibračního testu 

 sledování adekvátnosti peritoneální dialýzy kinetickým 
modelováním urey 
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Školicí místo v diabetologii a nutrici 

 
Určeno pro: sestry, pracující na lůžkových a ambulantních odděleních 

nemocnic 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra M. Šenbauerová, K. Kovářová 
Náplň: praktická aplikace umělé výživy 
 

Školicí místo v digestivní endoskopii 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra E. Beroušková, J. Činovcová,  
Náplň: praktické základy esofagogastroduodenoskopie, 

koloskopie, event. ERCP 
 

Školicí místo v hyperbarické medicíně 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: M. Patejdlová, M. Hajšmanová 
Náplň: zacvičení ve speciální ošetřovatelské péči na hyperbarické 

komoře 
 

Školicí místo v diabetologii 

 
Určeno pro: sestry pracující v diabetologii  
Místo konání: I. interní klinika Lochotín  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. S. Lacigová, Ph.D., M. Jandová 
Náplň:  dietoterapie (pro I. a II. typ diabetu), chlebové jednotky, 

redukční, nízkobílkovinná i hypolipidemická dieta, 
vedení i sestavování jídelníčku 

 inzulinoterapie: druhy, účinek, výroba, skladování 
inzulinu, aplikační technika, inzulinové režimy 

 sel - onitoring, úprava dávek inzulinu, vedení jídelníčku, 
kriteria kompenzace 

 screaningové testy v diagnostice periferní a autonomní 
neuropatie  

 perorální antidiabetika (druh, indikace) 

 fyzická aktivita, rehabilitace diabetiků (tělocvična, 
bazén) 

 význam edukace pro diabetik - ormy, praktické ukázky, 
řešení modelových situací 

 těhotenství u diabetiček 

 akutní komplikace (hypo a hyperglykémie) 

 chronické komplikace (péče o diabetickou nohu, 
význam monitorace TK) 

 rekondiční tábory - program týdenní edukace 

 testy znalostí (určené pro diabetiky) 
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KARDIOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. PAVLÍNA  MOKREJŠOVÁ 

 
 

Školicí místo na kardiologické jednotce intenzivní péče  

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: Kardiologické oddělení Lochotín  
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Mgr. P. Tůmová 
Náplň:  seznámení s technickým vybavením KJIP  

 ošetřovatelská péče u nemocných s akutním 
onemocněním kardiovaskulárního systému 

 kardiopulmonální resuscitace 
asistence při invazivních vyšetřovacích a léčebných 
metodách (pravostranná srdeční katetrizace, dočasná 
kardiostimulace, elektrofyziologické vyšetření, implantace 
trvalého kardiostimulátoru) 
 

Školicí místo v neinvazivních vyšetřovacích metodách v kardiologii 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: Kardiologické oddělení Lochotín  
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra J. Johnová 
Náplň: práce sestry při provádění a hodnocení neinvazivních 

vyšetřovacích metod používaných v kardiologii 
(echokardiografie, EKG, specifické svodové techniky, 
holterizace EKG a TK, zátěžové testy, ezofageální 
kardiostimulace) 

 
 
 
 

ODDĚLENÍ KLINICKÉ DIETOLOGIE 
VEDOUCÍ DIETNÍ SESTRA JAROSLAVA KREUZBERGOVÁ, DiS. 

 

Školicí místo v dietologii na nefrologickém oddělení 

 
Určeno pro: dietní sestry 
Místo konání: Oddělení klinické dietologie Lochotín  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: vedoucí dietní sestra J. Kreuzbergová, DiS. 
Náplň:  léčebná výživa pro pacienty s onemocněním ledvin 

včetně pacientů na HD a CAPD 

 bilancování stravy pomocí softwaru 
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Školicí místo ve využití výživy v diabetologii a obezitologii 

 
Určeno pro: dietní a diabetologické sestry 
Místo konání: Oddělení klinické dietologie Lochotín  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: vedoucí dietní sestra J. Kreuzbergová, DiS. 
Náplň:  dietoterapie v diabetologii a obezitologii se zaměřením 

na individualizaci a komplikované stavy pacienta 

 nepřímá kalorimetrie a bilancování stravy s využitím 
softwaru 

 
 

II. INTERNÍ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Bc. IVANA WITOVÁ 

 

Školicí místo v diagnostice osteoporózy a technice denzitometrického vyšetření skeletu 

 
Určeno pro: sestry v oborech: interna, ortopedie, gynekologie, 

biochemie, neurologie, pediatrie, revmatologie a geriatrie 
Místo konání: II. interní klinika Bory – osteocentrum 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Vyskočil, Ph.D., H. Turečková 
Náplň: komplexní péče o nemocné s osteoporózou, diagnotika 

osteoporózy pomocí DXA HOLOGIC DELPHI a LUNAR 
 
 

INTERNÍ ODDĚLENÍ 
VRCHNÍ SESTRA  Mgr. LUCIE ČADOVÁ 

 

Školicí místo v sugestivní endoskopii 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: Interní oddělení Bory 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra M. Švarcová, J. Cápalová 
Náplň: praktické základy esofagogastroduodenoskopie, 

kolposkopie, ebeny. ERCP 
 

Školicí místo na Sociálním lůžkovém oddělení    

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: Interní oddělení Bory 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Mgr. H. Mašková 
Náplň: komunikace s klientem a jeho rodinou, vyplňování volného 

času a odstraňování vlivů negativně působících  
na psychický stav klienta 
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DĚTSKÁ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. ROMANA SEDLÁČKOVÁ 

 

Školicí místo pro sestry v odborné ordinaci respiračně alergologické 

 
Určeno pro: dětské sestry lůžkových oddělení i ordinací praktických 

lékařů 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: M. Hornová 
Náplň:  edukace a zácvik rodičů a dětí ve správné technice 

aplikace léků  

 spirometrické vyšetření včetně bronchoprovokačních  
a bronchodilatečních testů 

 

Školicí místo v odborné ordinaci nefrologické 

 
Určeno pro: dětské sestry lůžkových oddělení i ordinací praktických 

lékařů 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: J. Foldová 
Náplň:  edukace rodičů a dětí v nutnosti dodržování režimu  

 pitný režim, nácvik správného močení, pravidelné 
podávání léků  

 pravidelný denní režim dítěte, speciální příprava dítěte 
před vyšetřením - dle druhu 

 

Školicí místo v odborné ordinaci hematologické 

 
Určeno pro: dětské sestry lůžkových oddělení i ordinací praktických 

lékařů 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. L. Měřičková, Mgr. J. Srbová 
Náplň: edukace rodičů a dětí - dle lékařské dg v důležitosti 

pravidelného podávání léků a režimu dítěte 
 

Školicí místo v odborné ordinaci endokrinologické a diabetologické 

 
Určeno pro: dětské sestry lůžkových oddělení i ordinací praktických 

lékařů 
Místo koná: Dětská klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: M. Maidlová, V. Havlíčková 
Náplň:  edukace dětí a rodičů v podávání růstových hormonů, 

v režimu dne dětí s poruchou funkce štítné žlázy 
(Maidlová),  

 edukace dětí a rodičů v obsluze inzulinových per, 
glukometru, inzulínových pump, v režimu diabetika,  
ve stravovacích návycích  (Havlíčková) 
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Školicí místo v odborné ordinaci kardiologické  

 
Určeno pro: dětské sestry u praktických lékařů 
Místo konání:  Dětská klinika Lochotín 
Doba trvání: 2 - 3 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: H. Lišková, V. Čečáková 
Náplň:  edukace rodičů a dětí v dodržování režimu dne 

 příprava na vyšetření dle Holtera 
 

Školicí místo v odborné ordinaci revmatologické 

 
Určeno pro: dětské sestry u praktických lékařů 
Místo konání:  Dětská klinika Lochotín 
Doba trvání: 2 - 3 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: H. Lišková, V. Čečáková 
Náplň:  edukace rodičů a dětí v dodržování režimu dne 
 

Školicí místo v odborné ordinaci gastroenterologické 

 
Určeno pro: dětské sestry 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: M. Šlaisová 
Náplň:  edukace rodičů v dietním režimu a životosprávě dítěte 

 nácvik pravidelného vyprazdňování při obstipaci dítěte 

 příprava k vyšetření GIT 
 

Školicí místo na kojeneckém oddělení DK 

 
Určeno pro: dětské sestry 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. J. Zeunerová 
Náplň: nácvik techniky krmení dítěte 
 

Školicí místo ve výrobě kojenecké stravy 

 
Určeno pro: dětské sestry 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Mgr. R. Sedláčková 
Náplň: umělá výživa kojence - jednotlivé druhy a zpracování, 

mateřské mléko ve sběrně - příprava a skladování 
 

Školicí místo v endoskopických metodách u dětí 

 
Určeno pro: dětské sestry endoskopických pracovišť 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín 
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: L. Hájková 
Náplň: ošetřovatelská péče při bronchoskopiích a gastroskopiích 

u dětských pacientů 
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Školicí místo v herní terapii 

 
Určeno pro: dětské sestry lůžkového oddělení 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín - odd. větších dětí 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: L. Romová 
Náplň: herní práce na dětském oddělení 
 

Školicí místo v intenzivní a resuscitační péči v pediatrii 

 
Určeno pro: dětské sestry v intenzivní péči na dětských odděleních 
Místo konání: Dětská klinika Lochotín  
Doba trvání: 2 - 3 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. D. Maršalíková 
Náplň: 1. přístrojové vybavení oddělení 

2. komplexní ošetřovatelská péče u dětí: 

 s UPV - úkoly sestry 

 pooperační intenzivní péče 

 o dítě v kritickém stavu 

 o dítě s traumatem 
3. dokumentace 

 
 

NEONATOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
VRCHNÍ SESTRA Bc. DANA ŠPIDLENOVÁ 

 

Školicí místo v intenzivní a resuscitační ošetřovatelské  péči v neonatologii 

 
Určeno pro: všeobecné sestry a porodní asistentky pracující v oboru 
Místo konání: Neonatologické oddělení JIRP, JIP Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Mgr. J. Burešová , Bc. K. Zíková, DiS. 
Náplň: komplexní ošetřovatelská péče o nemocné a nedonošené 

novorozence vč. extrémně nezralých, barierový systém 
ošetřování, seznámení s přístrojovým vybavením, 
nefarmakologické tlumení bolesti, vlídné prostředí, 
perioperační péče, ošetřovatelské diagnózy, ošetřovatelská 
dokumentace, včasné zapojení rodičů do péče 

 

Školicí místo v prolaktačním programu  

 
Určeno pro: všeobecné sestry a porodní asistentky pracující v oboru 
Místo konání: Neonatologické oddělení Lochotín – úsek fyziologických 

novorozenců 
Doba trvání: 3 dny  
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. M. Ledecká  
Náplň: motivace žen ke kojení – význam kojení, možnosti podpory 

laktace, edukace matky týkající se  techniky kojení, řešení 
problémů při kojení, udržení laktace, laktační poradenství 
po propuštění do domácí péče – Horká linka kojení, činnost 
sběrny mateřského mléka 
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Školicí místo v kojení nezralých novorozenců 

 
Určeno pro: všeobecné sestry a porodní asistentky pracující v oboru 

Místo konání: Neonatologické oddělení JIP Lochotín 
Doba trvání: 3 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. A. Šafránková, M. Hemzáčková (laktační poradkyně) 
Náplň: podpora laktace, odstříkávání, zpracování a využití 

odstříkaného mateřského mléka, kojení nezralého 
novorozence, kojení dvojčat, alternativní způsoby podávání 
enterální výživy, fortifikace mateřského mléka 

 

Školicí místo ve vývojové péči o novorozence s perinatálními riziky  

 
Určeno pro: všeobecné sestry a porodní asistentky pracující v oboru 

Místo konání: Neonatologické oddělení JIRP, JIP a CVP Lochotín 
Doba trvání: 3 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. D. Špidlenová, Mgr. J. Burešová, M. Hemzáčková 
Náplň: enterální výživa nezralých a nemocných novorozenců, 

orofaciální stimulace, laktační poradenství, principy 
vlídného prostředí, zapojení rodičů do péče, spolupráce 
s fyzioterapeutem, s psychologem, sledování a poradenství 
po propuštění do domácí péče v Centru vývojové péče 

 
 

ORL KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. JANA JANSKÁ 

 

Školicí místo v audiologii 

 
Určeno pro: všeobecné sestry 
Místo konání: ORL klinika Bory  
Doba trvání: 2 - 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. M. Vohlídková, staniční sestra M. Chmelíková 
Náplň: příprava pacienta na vyšetření, zejména jeho poučení o 

postupu a způsobu provedení, vysvětlení prahového tónu, 
maskování zvuku, uklidnění. Klasická sluchová zkouška, 
ladičková zkouška, vyšetření sluchového prahu při 
vzdušném a kostním vedení, provedení tympanometrie, 
asistence při objektivním  vyšetření sluchu, aj. 

 
 

OČNÍ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. EVA POLÍVKOVÁ 

 

Školicí místo v ortoptice - pleoptice 

 
Určeno pro: všeobecné a dětské sestry 
Místo konání: Oční klinika Lochotín 
Doba trvání: 2 – 4 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra B. Šimanová 
Náplň: senzorická a motorická složka zrakového orgánu, fyziologie 

a patologie binokulárního vidění, refrakční vady, 
strabismus, vyšetřovací metody a léčba strabismu, podíl 
sestry na vyšetření a léčení strabismu, práce ortoptisty na 
ambulanci a ortoptické cvičebně 
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KLINIKA PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. Bc. RADKA ULČOVÁ 

 

Školicí místo – všeobecná sestra v ordinaci závodního lékaře 

 
Určeno pro: Všeobecné sestry 
Místo konání: Klinika pracovního lékařství Lochotín 
Doba trvání: 1 den 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. V. Machartova, Ph.D., Mgr. Bc. R. Ulčová,   
Náplň: specifika práce sestry v ordinaci závodního lékaře funkční 

vyšetření prováděná sestrou. Práce v terénu (tj. ve firmě, 
které jsou poskytovány pracovnělékařské služby) – 
sledování pro potřeby závodního lékaře prováděná sestrou 

 
 

GYNEKOLOGICKO - PORODNICKÁ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. Bc. MARIE ŠEDIVÁ 

 

Školicí místo v gynekologii a porodnictví 

 
Určeno pro: všeobecné sestry a porodní asistentky pracující na 

operačních sálech 
Místo konání: Gynekologicko - porodnická klinika Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. K. Hošťálková 
Náplň:  seznámení s instrumentáriem  

 šicí materiál používaný v gynekologii a porodnictví  

 předoperační příprava na sále 

 instrumentování při laparoskopii, hysteroskopii, laparotomii, 
při vaginálních operacích, při konizaci, císařském řezu,  
při malých výkonech,  

 seznámení s výkonem - pick up 
 

 

 

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. ANDREA ČERMÁKOVÁ 

 

Školicí místo v ošetřovatelské péči v dětské a dorostové psychiatrii 

 
Určeno pro: NELZP 
Místo konání: Psychiatrická klinika Lochotín -  Odd. dětské a dorostové 

psychiatrie PSYCH A 
Doba trvání: 1 - 3 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: vrchní sestra Mgr. A. Čermáková 
Náplň: specifika ošetřovatelské péče na dětské a dorostové 

psychiatrii, komplexní ošetřovatelská péče o dítě 
s autismem, poruchou chování, psychozou,  depresí, 
hyperkinetickou poruchou chování (ADHD) a u jiných 
psychiatrických poruch, ošetřovatelská péče o dětského 
pacienta po TS, potřeby dítěte, herní aktivity a výchovné 
zaměstnání v rámci hospitalizace, komunitní režim, týmová 
spolupráce, úloha sestry v psychoterapeutickém týmu, 
podpůrná psychoterapie, relaxační a neverbální techniky, 
arteterapie a muzikoterapie, edukace dětského pacienta a 
rodiny 
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Školicí místo v akutní psychiatrické ošetřovatelské péči 

 

Určeno pro: NELZP 
Místo konání: Psychiatrická klinika Lochotín -  Akutní příjmové oddělení 

PSYCH C 
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra M. Egermajerová 
Náplň: komplexní ošetřovatelská péče o pacienta na akutním 

příjmovém oddělení, příprava a ošetřovatelská péče o 
pacienta s ETC (elektrokonvulzivní terapií), analýza rizik a 
mimořádné situace, přístup k neklidným a  agresivním 
pacientům, sledování a vyhodnocování stavu pacientů, 
zásady komunikace a vedení rozhovoru, používání 
omezovacích prostředků, poskytování komplexní 
ošetřovatelské péče u pacientů s omezením, etické a 
právní normy, suicidální krize a krizová intervence u 
pacienta, edukace v psychiatrickém ošetřovatelství 

 

Školicí místo v ošetřovatelské péči na oddělení psychiatrické rehabilitace 

 

Určeno pro: NELZP 
Místo konání: Psychiatrická klinika Lochotín -  Oddělení psychiatrické 

rehabilitace PSYCH D a denní stacionář PSYCH E 
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestry Bc. R. Kašáková a Bc. D. Vávrová 
Náplň: komplexní ošetřovatelská péče na oddělení psychiatrické 

rehabilitace, terapeutická komunita, zajištění komunitního 
režimu, denní program pacientů, týmová spolupráce, úloha 
sestry v psychoterapeutickém týmu, podpůrná 
psychoterapie, relaxační a neverbální techniky, arteterapie 
a muzikoterapie, edukace v psychiatrickém ošetřovatelství 

 

Školicí místo v ošetřovatelské psychiatrické péči o pacienty závislé na alkoholu a drogách 

 

Určeno pro: NELZP 
Místo konání: Psychiatrická klinika Lochotín -  Oddělení pro léčbu 

závislostí a detoxifikační jednotka 
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Bc. M. Schneiderová 
Náplň: problematika závislostí a gamblingu, komplexní 

ošetřovatelská péče o závislé pacienty, psychoterapeutický 
vztah a práce s klientem-motivace k léčbě, edukace, 
sociální problematika a reintegrace klienta, komunitní 
režim, týmová spolupráce, úloha sestry 
v psychoterapeutickém týmu, podpůrná psychoterapie, 
relaxační a neverbální techniky, arteterapie a 
muzikoterapie 
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NEUROLOGICKÁ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Bc. LUCIE POSSELTOVÁ 

 

Školicí místo v elektrodiagnostice nervového systému (EEG, EMG, evokované potenciály) 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: Neurologická klinika Lochotín  
Doba trvání: 2 - 3 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Bc. J. Krásná, M. Šefčíková 
Náplň: prohloubení a rozšíření znalostí, praktická cvičení na 

různých elektrodiagnostických přístrojích 
 

Školicí místo v komplexní ošetřovatelské péči o pacienta po CMP 

 
Určeno pro: sestry neurologických lůžkových odděleních  
Místo konání: Neurologická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: vrchní sestra Bc. L. Posseltová,  

staniční sestra Bc. V. Dartová 
Náplň: komplexní péče o pacienta s CMP včetně akutní péče, 

prevence komplikací a edukace, mezioborová spolupráce 
(logoped, fyzioterapeut, psycholog, sociální pracovnice) 

 

 

KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD 
VRCHNÍ RADIOLOGICKÝ ASISTENT  Bc. KAREL MAŘÍK 

 

Školicí místo v angiografických metodách, výpočetní tomografii a magnetické rezonanci 

 
Určeno pro: radiologické laboranty 
Místo konání: Klinika Zobrazovacích metod Lochotín  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Mgr. R. Süss, J. Ježková 
Náplň: individuální, zaměřená k prohloubení a rozšíření 

praktických znalostí vyšetřovacích metod a přístrojové 
techniky DSA, CT, MB, mammografie 
 

Školicí místo v mammografii 

 
Určeno pro: radiologické laboranty 
Místo konání: Klinika Zobrazovacích metod Lochotín  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: úsekový radiologický asistent 
Náplň: obsluha mammografu, snímkování, vyvolávání snímků 
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Školicí místo v angiografických metodách a výpočetní tomografii 

 
Určeno pro: radiologické laboranty 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Bory  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: I. Štorchová a Bc. D. Kcholová 
Náplň: individuální 

 prohloubení a rozšíření praktických znalostí 
vyšetřovacích metod a přístrojové techniky DSA a CT 

 

Školicí místo v mammografii 

 
Určeno pro: radiologické laboranty 
Místo konání: Klinika zobrazovacích metod Bory 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: M. Slavíková 
Náplň: prohloubení praktických znalostí, správné mamografické 

projekce, výkony prováděné ve screeningovém centru 
 
 
 

ANESTEZIOLOGICKO – RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. JITKA KAŠPAROVÁ 

 

Školicí místo – praktická část - Ošetřovatelská péče v IP (ARIP) 

 
Určeno pro: NELZP zařazené do SV Intenzivní péče 
Místo konání: ARO Bory 
Doba trvání: dle zvoleného modulu 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. M. Bošinová, R. Hudousek, Mgr. J. Kašparová, Mgr. J. 

Bursíková 
Náplň: ošetřovatelská péče v návaznosti na výuku teoretickou 
 

Školicí místo – práce sestry na úseku anestezie 

 
Určeno pro: NELZP pracující v oboru 
Místo konání: ARO Bory 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. J. Grézlová 
Náplň: 1. Práce sestry na anesteziologických pracovištích 

- přístrojové vybavení pracoviště 
- monitorování nemocných v průběhu anestezie 
- zajištění dýchacích cest v průběhu anestezie 
- obtížná intubace 
- použití fibroskopického laryngoskopu 
- anestezie u akutních stavů 
2. Úloha sestry na dospávacím pokoji 
3. Dokumentace 
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GERIATRICKÉ ODDĚLENÍ 
VRCHNÍ VŠEOBECNÝ OŠETŘOVATEL Mgr. JAROMÍR DOLEŽAL 

 

Školicí místo v geriatrii 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: Geriatrické oddělení Bory 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: vrchní všeobecný ošetřovatel Mgr. J. Doležal 
Náplň:  péče o geriatrické pacienty, chronicky nemocné  

 ošetřování ran, používání nových krycích materiálů 
 
 
 

DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA  
VRCHNÍ SESTRA Mgr. JITKA HURTOVÁ 

 

Školicí místo v hojení chronických ran - teoretická a praktická část 

 
Určeno pro: sestry v terénu a domácí péči  
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory – flebologická 

ambulance 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. A. Duranovič, MUDr. M. Kylarová, Bc. H. 

Martincová, F. Nový, P. Dobešová 
Náplň: - základy diferenciální diagnostiky, teoretické základy 

hojení rány 
- techniky ošetřování bércových vředů – způsoby zevní 

léčby, toaleta ran, kompresivní terapie – praktické 
provádění elastických bandáží 

- současné možnosti terapie ran různými druhy 
obvazového materiálu 

 

Školicí místo v ošetřovatelství v dermatovenerologii - aplikace léků kůží 

 
Určeno pro: všeobecné sestry 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. M. Bernatová, Bc. Š. Fišerová, Bc. J. Vitěková 
Náplň: aplikace léků kůží – zevní terapie, ošetřování pacientů na 

lůžkovém oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 

Školicí místo ve venerologii 

 
Určeno pro: terénní depistážní sestry na kožních ambulancích 
Místo konání: Dermatovenerologická klinika Bory  
Doba trvání: 1 - 5 dnů 
Termín: dle dohody 
Školitel: depistážní sestra Bc. H. Zoubková 

- Náplň: - práce depistážní sestry na klinice 
- dispenzarizace zdrojů a kontaktů venerických 

onemocnění, vyšetření, event.léčení 
- celoživotní dispenzarizace dětí LU matek 
- pohlavní nemoci nařízené zákonem a jejich 

následné hlášení do Registru PN 
- hlášení kožních infekčních onemocnění do 

systému Epidat pro KHS 
- řešení problematiky cizinců a prostitutek se 

zjištěnou PN – Centrum JANA Domažlice 
- - součinnost s KHS a Policií ČR a cizineckou 

policií, gynekology, pediatry, praktickými lékaři a 
dermatovenerology po celé ČR 

 
 

 

 

KLINIKA PNEUMOLOGIE A FTIZEOLOGIE 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. LENKA NEKLOVÁ 

 

Školicí místo v dispenzarizaci TBC 

 

Určeno pro: sestry z oboru pneumologie a ftizeologie 
Místo konání: Klinika PNE , Dispenzář TBC Bory  
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: B. Pechlerová 
Náplň: práce sestry v Dispenzáři TBC 
 

Školicí místo ve fibrobronchoskopii 

 
Určeno pro: sestry z oboru pneumologie a ftizeologie, endoskopické 

sestry 
Místo konání: Klinika PNE, Bronchoskopický sál Bory  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: J. Bartošová 
Náplň: práce sestry na bronchoskopickém sále 
 

Školicí místo v péči o nemocné s poruchami dýchání ve spánku 

 
Určeno pro: sestry z oboru pneumologie a spánkové medicíny 
Místo konání: Klinika PNE, Centrum pro dýchání a spánek Bory 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: M. Brůhová 
Náplň: práce sestry v Centru pro dýchání a spánek 
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STOMATOLOGICKÁ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Bc. GABRIELA SÝKOROVÁ 

 

Školicí místo ve stomatologické chirurgii 

 
Určeno pro: sestry ve stomatologických ordinacích 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Bc. P. Bártíková 
Náplň: práce na chirurgické ambulanci 
 

Školicí místo v protetice 

 

Určeno pro: sestry ve stomatologických ordinacích 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra Bc. R. Lindauerová 
Náplň: - příprava základních otiskovacích hmot a pracovní 

postupy při zhotovování snímacích a fixních 
protetických náhrad 

 

Školicí místo v záchovné stomatologii  

 
Určeno pro: sestry ve stomatologických ordinacích 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: B. Široká 
Náplň: - zpracování výplňových materiálů 

- seznámení s nástroji k endodontickému ošetření  
- desinfekce, sterilizace 

 

Školicí místo v parodontologii 

 
Určeno pro: sestry ve stomatologických ordinacích 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: A. Feiferlíková 
Náplň: - seznámení s individuálním instrumentáriem  

- základy chirurgické, konzervativní a protetické terapie  
při léčbě parodontopatií 

- dokumentace a zdravotní výchova 
 

Školicí místo v pedostomatologii 

 
Určeno pro: sestry ve stomatologických ordinacích 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra J. Malá 
Náplň: práce na pedostomatologickém oddělení 
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Školicí místo v ortodoncii 

 
Určeno pro: sestry ve stomatologických ordinacích 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: D. Toušová 
Náplň: - pevné a snímací ortodontické aparátky  

- dokumentace 
 

Školicí místo v zubní laboratoři 

 
Určeno pro: zubní techniky ve stomatologické laboratoři 
Místo konání: Stomatologická klinika Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: úseková laborantka M. Řezáčová 
Náplň: - zhotovování fixních protetických prací se zásuvnými 

spoji 
- zhotovování snímacích protetických prací 
- skelety, nesponové kotevní prvky 
- zhotovování nákusných dlah, sportovních chráničů, 

skleněných pilířů, jednoduchých a složitých 
ortodontických aparátků 

 
 
 

ODDĚLENÍ LÉČEBNÉ REHABILITACE 
VRCHNÍ FYZIOTERAPEUTKA Mgr. PETRA KONÁŠOVÁ 

 

Školicí místo v rehabilitačním ošetřovatelství 

 
Určeno pro: sestry (především v domácí péči), fyzioterapeuty 
Místo konání: Oddělení léčebné rehabilitace Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: vrchní fyzioterapeutka Mgr. P. Konášová,  

fyzioterapeutka D. Šturcová 
Náplň: rehabilitační ošetřovatelství 

 

Školicí místo ke specializačnímu vzdělávání 

 
Určeno pro: fyzioterapeuty zařazené do SV 
Místo konání: Oddělení léčebné rehabilitace Lochotín 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: vrchní fyzioterapeutka Mgr. P. Konášová 
Náplň: práce na rehabilitačním oddělení 
 

Školicí místo v dětské rehabilitaci 

 
Určeno pro: fyzioterapeuty 
Místo konání: Oddělení léčebné rehabilitace Lochotín 
Doba trvání: 1 týden i více dle potřeby 
Termín: dle dohody 
Školitel: fyzioterapeutky J. Knězová, V. Burešová 
Náplň: - onemocnění respiračního systému 

- skoliózy 
- DMO 
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Školicí místo v ergoterapii 

 
Určeno pro: fyzioterapeuty a ergoterapeuty 
Místo konání: Oddělení léčebné rehabilitace Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: vrchní fyzioterapeutka Mgr. P. Konášová 

ergoterapeutka D. Šturcová 
Náplň: - aplikace cílené ergoterapie u vybraných diagnóz 

- LVS, testování, ergodiagnostika 
- hodnocení zbylého pracovního potenciálu 
- doporučení kompenzačních pomůcek 
- úprava předmětů denní potřeby 
- úprava bytu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONKOLOGICKÁ A RADIOTERAPEUTICKÁ KLINIKA 
VRCHNÍ SESTRA Mgr. SIMONA  ŠÍPOVÁ 

VEDOUCÍ RADIOLOGICKÝ ASISTENT Bc. KRASIMIR VASILEV, MBA 
 

Školicí místo v onkologii 

 
Určeno pro: sestry se zaměřením na onkologii 
Místo konání: ORAK Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra J. Voráčková 
Náplň: ošetřování onkologických pacientů, otázky chemoterapie, 

zacházení s cytostatiky 
 

Školicí místo v onkologii a radioterapii 

 
Určeno pro: sestry se zaměřením na onkologii a radioterapii 
Místo konání: ORAK Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: staniční sestra J. Voráčková, staniční sestra R. Ciprová 
Náplň: ošetřování onkologických pacientů při radioterapii, otázky 

brachyterapie 
 

Školicí místo v radioterapii 

 
Určeno pro: laboranty pracující v radioterapii 
Místo konání: ORAK Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. K. Vasilev, MBA, M. Novotný, Bc. M. Vasilevová,  

Bc. O. Hurtová 
Náplň: plánování RT, práce na simulátoru, práce na lineárním 

urychlovači firmy Electa, brachyterapie v oblasti pánve, 
žluč. cest a bronchů 
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HEMATOLOGICKO - ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 
VRCHNÍ SESTRA Bc. EVA BYSTŘICKÁ 

 

Školicí místo v hematologii a onkologii 

 
Určeno pro: všeobecné sestry 
Místo konání: Hematologicko - onkologické odd. Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Mgr. P. Vodičková, Bc. I. Chvojková 
Náplň: ošetřování nemocných v dlouhodobé pancytopenii  

po vysoce dávkované chemoterapii 
 

Školicí místo v hematologii a onkologii 

 
Určeno pro: všeobecné sestry 
Místo konání: Hematologicko - onkologické oddělení Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: R. Brandejsová, Mgr. P. Vodičková 
Náplň: autologní transplantace krvetvorných buněk - příprava 

nemocných a potransplantační ošetřování 

Školicí místo v hematologii a onkologii 

 
Určeno pro: laboranty se zaměřením na onkohematologii 
Místo konání: Hematologicko - onkologické oddělení Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Y. Sedláčková 
Náplň: laboratorní metoda PCR - SSp ke stanovení HLA antigenů 

II. třídy 
 

Školicí místo v hematologii a onkologii 

Určeno pro: sestry se zaměřením na hematologii a onkologii 
Místo konání: Hematologicko - onkologické oddělení Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: J. Sůvová, M. Marxová 
Náplň: - péče o hemato - onkologické pacienty 

- problematika transplantací kostní dřeně 
- intenzivní chemoterapie, zacházení s cytostatiky 

 

Školicí místo v hematologii a onkologii 

 
Určeno pro: všeobecné sestry 
Místo konání: Hematologicko - onkologické oddělení Lochotín 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Mgr. K. Kabátová-Maxová, Bc. L. Dolejšová 
Náplň: alogenní transplantace krvetvorných buněk - příprava 

nemocných a potransplantační ošetřování 
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ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 
VRCHNÍ SESTRA Bc. HELENA BICANOVÁ 

 

Školicí místo v revmatologii – speciální ošetřovatelská péče v revmatologii 

 
Určeno pro: NELZP 
Místo konání: OKF Bory, pav.č.21, lůžková a ambulantní část 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Mgr. J. Hurtová 
Náplň: poučit účastníka v péči o revmatologické pacienty, 

speciální příprava pacienta na opichy kloubů a punkce 
kloubních výpotků, evidence, uskladnění a aplikace 
biologické léčby u pacientů s revmatologickým 
onemocněním 

 
 

 

 

TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ 
VEDOUCÍ SESTRA JANA ZÁVADOVÁ 

VRCHNÍ ZDRAVOTNÍ LABORANTKA Mgr. IVANA ŠUHOVÁ 
 

Školicí místo v transfúzní službě 

 
Určeno pro: zdravotní laboranty  
Místo konání: Transfúzní oddělení Bory  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: leden – červen, září - listopad 
Školitel: Bc. M. Vrbová 
Náplň: Kompletní problematika oboru: 

- výroba transfuzních přípravků a jejich specifikace, 
značení, skladování a výdej transfuzních přípravků na 
krevní sklad a pro frakcionaci 

- imunohematologické vyšetření dárců, pacientů  
a těhotných (stanovení krevní skupiny, screening  
a typizace erytrocytárních protilátek, předtransfúzní 
vyšetření a výběr kompatibilního transfuzního 
přípravku, vyšetření HON, vyšetření potransfuzních 
reakcí, test absorbční, eluční a neutralizační, vyšetření 
autoimunních hemolytických anemií) 

- vyšetření markerů infekčních chorob u dárců  
a těhotných 

- vyšetření HLA a trombocytárních protilátek a antigenů, 
HLA vyšetření pro transplantační účely a do registru 
dárců kostní dřeně 

- správná výrobní, správná laboratorní praxe, kontrola  
a jištění jakosti v zařízení transfuzní službyu 

 

Školicí místo v transfuzní službě 

 
Určeno pro: zdravotní laboranty ve specializačním vzdělávání 
Místo konání: Transfúzní oddělení Bory 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: leden – červen, září – listopad 
Školitel: Bc. M. Vrbová 
Náplň: kompletní problematika oboru dle náplně praktické části 

programu SV 
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Školicí místo v transfuzní službě 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: Transfúzní oddělení Bory 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: leden – červen, září – listopad 
Školitel: vedoucí sestra J. Závadová 
Náplň: Kompletní problematika oboru: 

- práce v evidenci dárců (registry, informační systém 
Amadeus) 

- odběry plné krve, cytaferetické odběry, autologní 
odběry, odběry mimo zařízení TS 

- výroba transfuzních přípravků, značení, skladování  
a výdej transfuzních přípravků na krevní sklad  
a pro frakcionaci. Specifikace transfuzních přípravků. 

 

 

 

 

ÚSEK NÁMĚSTKYNĚ PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI 
NÁMĚSTKYNĚ PRO OŠETŘOVATELSKOU PÉČI Ing. Bc. ANDREA MAŠÍNOVÁ, MBA 

 

Školicí místo v managementu ošetřovatelství 

 
Určeno pro: hlavní a vrchní sestry 
Místo konání: ÚNOP Lochotín  
Doba trvání: 1 - 2 dny (dle dohody) 
Termín: dle dohody 
Školitel: náměstkyně pro oš. péči Ing. Bc. A. Mašínová, MBA 
Náplň: - plánování personálu 

- hodnocení pracovníků 
- dokumentace vedoucího 

 

 
 
 
 
 

ÚSTAV IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE 
VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍ LABORANTKA EVA HRACHOVÁ 

VEDOUCÍ SESTRA Bc. MARCELA MELECKÁ 
 

Školicí místo v laboratorních metodách v lékařské imunologii 

 
Určeno pro: laboranty 
Místo konání: ÚIA Lochotín  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Ing. T. Vlas 
Náplň: specifická imunologická vyšetření 

- vyšetření specifických IgE 
- imunofluorescenční vyšetření 
- chemiluminiscenční vyšetření 
- cytometrická vyšetření 
- nefelometrická vyšetření  

- ELISA metody 
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Školicí místo v práci alergologické sestry pro dospělé 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: ÚIA Lochotín  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: vedoucí sestra Bc. M. Melecká 
Náplň: - kožní testy 

- specifická alergenová vakcinace 
- edukace pacientů s alergologickou diagnózou 
- funkční spirometrické vyšetření  
- zátěžové a provokační testy 
- vyšetření indukovaného sputa 
- vyšetření NO ve vydechovaném vzduchu 

 
 

Školicí místo v práci alergologické sestry pro děti 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: ÚIA Lochotín  
Doba trvání: 1 - 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: T. Moravcová 
Náplň: - práce sestry v alergologické ambulanci pro děti 

- kožní testy 
- specifická alergenová vakcinace 
- edukace pacientů s alergologickou diagnózou 
- funkční spirometrické vyšetření 
- zátěžové a provokační testy 
- vyšetření indukovaného sputa 
- vyšetření NO ve vydechovaném vzduchu 

 
 

 
ÚSTAV MIKROBIOLOGIE 

VRCHNÍ ZDRAVOTNÍ LABORANTKA BOHUMILA ŠNAJDROVÁ 
 

Školicí místo v parazitologii 

 
Určeno pro: NELZP, zdravotní laboranty 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Bory, úsek sérologie a parazitologie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: J. Beránková 
Náplň: vyšetřovací metody v parazitologii 
 

Školicí místo v mykologii 

 
Určeno pro: NELZP, zdravotní laboranty 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Lochotín, úsek bakteriologie a 

mykologie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: P. Šestáková, P. Kocová 
Náplň: vyšetřovací metody v mykologii 
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Školicí místo v sérologii 

 
Určeno pro: NELZP, zdravotní laboranty 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Bory, úsek sérologie a parazitologie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: H. Motisová, DiS.  
Náplň: vyšetřovací metody v sérologii 
 

Školicí místo ve virologii 

 
Určeno pro: NELZP, zdravotní laboranty 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Bory, usek virologie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. M. Kohoutová 
Náplň: základy virologické diagnostiky  
 
 

Školicí místo v diagnostice mykobakterií 

 
Určeno pro: NELZP, zdravotní laboranty 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Bory, úsek laboratoř pro diagnostiku 

mykobakterií 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: Bc. M. Bednářová 
Náplň: vyšetřovací metody v diagnostice mykobakterií  
 

Školicí místo v bakteriologii 

 
Určeno pro: NELZP, zdravotní laboranty 
Místo konání: Ústav mikrobiologie Lochotín, úsek bakteriologie a 

mykologie 
Doba trvání: 1 týden 
Termín: dle dohody 
Školitel: J. Hanzlíčková, V. Beranová, I. Lauberová 
Náplň: vyšetřovací metody v bakteriologii  
 
 
 

ÚSTAV KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE 
VRCHNÍ ZDRAVOTNÍ LABORANT  Mgr. PETER LAJOŠ 

 

Školicí místo v klinicko - biochemických metodách 

 
Určeno pro: laboranty zařazené do specializačního vzdělávání 
Místo konání: ÚKBH Lochotín  
Doba trvání: 1 – 2 týdny pro max. 4 účastníky 
Termín: dle dohody s přednostou ústavu 
Školitel: Prof. MUDr. J. Racek, Dr.Sc. 
Náplň: speciální KB vyšetřovací metody - principy  

a demonstrace v praxi 
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Školicí místo ve vyšetření mozkomíšního moku  

 
Určeno pro: laboranty specialisty 
Místo konání: ÚKBH Lochotín  
Doba trvání: 3 dny 
Termín: dle dohody 
Školitel: Ing. J. Ženková 
Náplň: - využití indexů likvor / sérum 

- příprava trvalého preparátu 
- průkaz oligoklonální syntézy imunoglobulinů  
- druhy barvení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Školicí místo v klinické hematologii – koagulace 

 

Školicí místo v klinické hematologii - morfologii 

 
Určeno pro: laboranty 
Místo konání: ÚKBH Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Ing. I. Korelusová, A. Štambachová, P. Sekaninová, J. 

Ševčíková 
Náplň: morfologie nátěrů periferie a kostní dřeně 

- morfologie periferní krve, kostní dřeně, cytochemické 
barvení 

- patologie erytrocytů, leukocytů, trombocytů 
- anemie sideropenická, anemie z poruchy syntézy DNA, 

z poruchy syntézy globinu 
- hemolytické stavy s poruchou membrány erytrocytů, 

přítomnost cizorodých částic v erytrocytech, 
hemoglobinopatie 

- HON - z inkompatibility v Rh nebo ABO systému, 
infekční mononukleóza 

 
 

Určeno pro: laboranty 
Místo konání: ÚKBH Lochotín  
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: Ing. I. Korelusová, I. Duspivová, D. Petrmichlová 
Náplň: koagulační metody v hematologii 

- LIS, koagulometr s chromogenním a imunologickým 
kanálem 

- APTT, PT, INR trombinový čas, antitrombin 
- FDP, D - dimery, euglobulinová fibrinolýza, etanol- 

gelifikační test, reptilázový test 
- agregace trombocytů, příprava plazmy a hodnocení 

agregačních křivek, retrakce koagula 
- kvantitativní stanovení F VIII RAg, rozdělení 

speciálních hemokoagulačních metod do jednotlivých 
vyšetřovacích panelů 
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Školicí místo v klinické hematologii  

 
Určeno pro: bioanalytiky pro klinickou hematologii a transfúzní službu 

v přípravě k atestaci nebo dle dohody 
Místo konání: ÚKBH Lochotín – hematologické laboratoře 
Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: MUDr. P. Šigutová, ing. I. Korelusová 
Náplň: praxe v laboratořích klinické hematologie se zaměřením na  

speciální morfologické a koagulační metody, seznámení se  
s principy koagulačních analyzátorů a analyzátorů KO,  
seznámení se s principy měření destičkových funkcí  
(agregometrů), barvení a odečty kostních dření, odečty  
preparátů barvených na Fe, event.další dle požadavků  
uvedených v logbooku 

 
 
 
 
 

ŠIKLŮV ÚSTAV PATOLOGIE 
VRCHNÍ ZDRAVOTNÍ LABORANTKA Bc. LENKA KRAUSOVÁ 

 

Školicí místo ve zhotovování dokonalých, dobře hodnotitelných histologických řezů 

 
Určeno pro: histologické laboranty bez specializace 
Místo konání: ŠÚP Bory  
Doba trvání: 1 týden, 2 místa 
Termín: dle dohody 
Školitel: H. Kasalová 
Náplň: zpracování bioptického, nekroptického materiálu, krájení  

a základní barvení preparátů 
 

Školicí místo v histologickém zpracování sternálních punkcí, trepanobiopsií a uzlin 

 
Určeno pro: histologické laboranty se specializací 
Místo konání: ŠÚP  Lochotín  
Doba trvání: 1 týden, 1 místo 
Termín: září 
Školitel: O. Lorenzová 
Náplň: - odběr, fixování a další zpracování histologického 

materiálu z uzlin a aspirátů kostní dřeně 
- odvápňování trepanobiopsií 
- zhotovení histologických preparátů a barvení 
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ÚSTAV LÉKAŘSKÉ GENETIKY 
VEDOUCÍ ZDRAVOTNÍ LABORANTKA  MICHAELA  NOVÁKOVÁ, DiS 

 

Školicí místo v praktické části specializačního vzdělávacího programu v lékařské genetice 

 
Určeno pro: zdravotní laboranty lékařské genetiky 
Místo konání: ÚLG Bory  
Doba trvání: 2 týdny 
Termín: dle dohody 
Školitel: M. Nováková, Mgr. M. Hrubá 
Náplň: laboratorní metody v cytogenetice, laboratorní metody 

v molekulární cytogenetice, laboratorní metody 
v molekulární biologii a molekulární genetice 

 
 
 
 
 
 

OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE - SYSTÉM HINZ 
 

Školicí místo v ošetřovatelské dokumentaci - systém HINZ 

 
Určeno pro: sestry 
Místo konání: - II. interní klinika 

- Oddělení klinické farmakologie 
- Hematologicko - onkologické oddělení 
- Oddělení plastické chirurgie 
- Urologická klinika 
- Klinika TRN 

Doba trvání: dle dohody 
Termín: dle dohody 
Školitel: zajistí a dohodne referentka ODV 
Náplň: dokumentace HINZ - informační a dokumentační systém 

ucelených záznamů o pacientovi 
- princip sjednocení lékařských a ošetřovatelských 

záznamů 
- vedení záznamů při vizitě a průběžné hodnocení sester 
- organizace práce ve směnách a využití všech členů 

ošetřovatelského týmu, využití výpočetní techniky 
- typy formulářů - ordinační listy, ošetřovatelské plány 
- používání jezdců, práce s deskami, dokumentační 

vozíky aj. 
 
 



 

 

 


