
Pořádající pracoviště Název Obsah Určeno pro Termín Školitel

Odborná stáž - Endoskopická 

terapie obezity

techniky implantace a explantace

intragastrických balónů SPATZ, Endalis, 

gastrické protézy Endogast a 

endoskopická aplikace botulotoxinu A

lékaře se SZ v  

gastroenterologii a lékaře 

zařazené do SV v oboru

dle dohody MUDr. Evžen Machytka, Ph.D.

Odborná stáž - ERCP

základy diagnostické a terapeutické ERCP 

s endoskopickou extrakcí 

choledocholithiasy, zavádění 

nasobiliárních a duodenobiliárních drénů, 

event. drénů pankreatických

lékaře se SZ v  

gastroenterologii a lékaře 

zařazené do SV v oboru

dle dohody MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Odborná stáž - Gastroskopie
základy diagnostické a terapeutické 

esofagogastroduodenoskopie

lékaře se SZ v  

gastroenterologii a lékaře 

zařazené do SV v oboru

dle dohody MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Odborná stáž - Koloskopie

základy diagnostické a terapeutické 

koloskopie včetně endoskopické 

polypektomie a endoskopické mukózní 

resekce

lékaře se SZ v  

gastroenterologii a lékaře 

zařazené do SV v oboru

dle dohody MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Odborná stáž - Specializované 

terapeutické endoskopické 

výkony

základy řešení jícnových varixů 

endoskopickou sklerotizací a 

endoskopickou ligací, stavění krvácení,  

polypektomie v horním GITu

lékaře se SZ v  

gastroenterologii a lékaře 

zařazené do SV v oboru

dle dohody MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Odborná stáž - Endoskopická 

léčba stenóz jícnu

základy řešení stenóz jícnu dilatací a 

implantací stentů

lékaře se SZ v  

gastroenterologii a lékaře 

zařazené do SV v oboru

dle dohody MUDr. Pavel Svoboda, Ph.D.

Kurz - Racionální postupy v 

léčbě diabetes mellitus

racionální postupy v léčbě diabetu, užití 

jednotlivých skupin perorálních 

antidiabetik, osvědčené inzulínové režimy, 

terapie odvozené

od inkretinu.

PL a internisty (bez SZ v 

oboru diabetologie)
dle dohody MUDr. Radka Nágelová

Odborná stáž - Metabolismus 

a klinická výživa

základy diagnostiky a léčby poruch 

vnitřního prostředí, diagnostika a léčba 

malnutrice, umělá výživa za hospitalizace i 

v domácích podmínkách

lékaři se zájmem o 

metabolickou a nutriční 

péči (JIP + ambulance)

dle dohody MUDr. Vladimír Hrabovský, Ph.D., MBA

Odborná stáž - Kanylace 

centrálních žil pod 

ultrazvukovou kontrolou

technika zavedení centrálních žilních 

katétrů cíleně pod ultrazvukovou 

kontrolou

lékaře v IP dle dohody MUDr. Naděžda Petejová, Ph.D., MSc.

Odborná stáž - Neuroinfekce

aktuální problémy diagnostiky a léčby 

neuroinfekcí, prevence vybraných 

neuroinfekcí (Lymeská borrelióza, klíšťová 

encefalitida, purulentní meningitidy)

PLDD a praktické lékaře dle dohody

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. 

MUDr. Eva Kostřicová

MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.       

MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D.            

MUDr. Lenka Olbrechtová

MUDr. Jiří Sagan

Odborná stáž - Infekční 

hepatologie

aktuální problémy diagnostiky, terapie a 

prevence virových hepatitid (akutní 

hepatitidy A, B,  C a E, chronické 

hepatitidy B a C, protivirová léčba 

virových hepatitid, vakcinace proti

hepatitidě A a B)

PLDD a praktické lékaře 

gastroenterology 

infektology

dle dohody

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc. 

MUDr. Irena Orságová, Ph.D.

MUDr. Lenka Petroušová, Ph. D.

Odborná stáž - 

Bronchoprovokační a 

bronchodilatační testy a další 

metody funkčního vyšetření 

plic

bronchoprovokační a bronchodilatační 

testy, bodypletysmografie, plicní difuze, 

spiroergometrie

lékaře z oboru 

pneumologie
dle dohody MUDr. Patrice Popelková, Ph. D.

Odborná stáž - Chemoterapie 

plicních nádorů
chemoterapie plicních nádorů lékaře z plicních oddělení dle dohody

MUDr. Bedřich Porzer                         

MUDr. Pavla Šormová

Odborná stáž - Bronchologie bronchologie

lékaře s atestací a lékaře 

zařazené do SV v oboru 

pneumologie

dle dohody MUDr. Bedřich Porzer

Interní klinika

Klinika infekčního 

lékařství

Oddělení plicních 

nemocí a tuberkulózy
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Seminář - Problémy při 

diagnostice myastenia gravis 

a mystenických syndromů

dif. diagnostika při stanovení diagnozy 

myastenia gravis, výtěžnost 

elektrofyziologických metod při 

diagnostice MG, další léčebný postup, 

problematika myastenických krizí a jejich 

řešení

neurology a neurology 

elektromyografisty z 

lůžkových neurologických 

oddělení

dle dohody

MUDr. Jana Junkerová                       

MUDr. Olga Zapletalová                    

MUDr. František Vlček                      

MUDr. Ivana Woznicová                   

MUDr. Petr Hon

Seminář - Novinky a aktuální 

přístupy k diagnostice a léčbě 

roztroušené sklerozy 

mozkomíšní

léčba, DMD, basální léčba, nová 

imunosupresiva, imunologické aspekty, 

vyšetřovací postupy (likvor, MR)

neurology dle dohody bude upřesněno

Seminář - Management, 

diagnostika a léčba pacientů s 

CMP

přednášky a praktické procvičení 

diagnostického postupu a léčby pacientů s 

akutní cévní

mozkovou příhodou

neurology internisty

lékaře RZP
dle dohody doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D.

Odborná stáž v centru pro 

kognitivní poruchy

seznámení se s organizací práce a 

provozem v odborných laboratořích, 

diagnostikou typu a tíže kognitivních 

poruch, ukázka užívaných testů a škál, 

seznámení se s programem kognitivní 

rehabilitace, ukázka kognitivní 

rehabilitace v praxi, individuální, 

skupinová psychologická problematika 

kognitivních poruch psychologická 

problematika kognitivních poruch, 

screeningová diagnostika kognitivních 

poruch

neurology praktické lékaře dle dohody bude upřesněno

Odborná stáž - VideoEEG 

metodiky

teorie metodiky VideoEEG, technický 

podklad metodiky, indikace, diferenciální 

diagnostika záchvatových stavů, 

individuální studium, praktické provádění, 

základní hodnocení, indikace a metodika 

provádění indukčního testu

lékaře, EEG laboranty dle dohody
MUDr. Vilém Novák

MUDr. Hana Medřická, MBA

Odborná stáž - 

Polysommografie, limitovaná 

polygrafie

teorie metodiky, technický podklad 

metodiky, indikace jejich užití, 

diferenciální diagnostika znejčastějších 

poruch spánku, individuální studium, 

praktické provádění, základní

hodnocení

lékaře, EEG laboranty dle dohody MUDr. Vilém Novák

Odborný 5denní kurz

neurovývojová problematika 

novorozeneckého, kojeneckého a 

batolecího věku a vybrané kapitoly z 

dětské neurologie se zaměřením na 

neurosonologii, epileptologii, 

nervosvalová onemocnění a 

neurochirurgii

lékaře říjen 2020 MUDr. Hana Medřická, MBA

Stereotaktická radiochirurgie

seznámení s unikátní technologií pro 

intrakraniální a extrakraniální 

stereotaktickou radiochirurgii s řízením 

obrazem v reálném čase (CyberKnife), 

medicínské, biologické, fyzikální a 

provozní aspekty terapie na CyberKnife, 

indikace, kontraindikace, teroretický 

základ a vlastní provedení terapie

radiační onkology 

radiologické asistenty, 

fyziky

dle dohody doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

Odborná stáž - Řízení kvality 

v onkologii

indikátory kvality v onkologii, jejich 

zavádění a vyhodnocování, využití dat 

NOR k  benchmarkingu, onkologie jako 

příklad efektivního systému řízení kvality 

ve zdravotnictví

lékaře

manažery ve zdravotnictví
dle dohody doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.

Odborná stáž - Silikóza plic a 

uhlokopská pneumokonióza

morfologická a klinická problematika 

pneumokonióz, hodnocení podle 

Mezinárodní rtg klasifikace ILO, 

hodnocení funkčních změn,

prevence, léčba

praktické lékaře,

poskytovatele 

pracovnělékařsých služeb, 

lékaře pracovního lékařství

dle dohody
MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.      

MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D.

Klinika onkologická

Oddělení pracovního

a preventivního 

lékařství

Neurologická klinika

Oddělení dětské 

neurologie



Odborná stáž - Profesní astma 

bronchiale

diagnostika, kritéria určování 

profesionality, zařazení astmatika do 

pracovního procesu, současná léčba

praktické lékaře,  

poskytovatele 

pracovnělékařsých služeb, 

lékaře pracovního lékařství, 

TRN,

alergology

dle dohody MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Odborná stáž - Problematika 

nemocí z povolání a 

pracovního lékařství

diagnostické a léčebné postupy, novinky v 

legislativě a posuzování nemocí z 

povolání, prevence na pracovišti, odvolání 

proti posudku nemoci z povolání, 

podmínky pro trvání či zrušení nemoci z 

povolání, trvání pracovních omezení, 

zařazování do různých profesí

praktické lékaře, 

poskytovatele 

pracovnělékařsých služeb, 

lékaře pracovního lékařství

dle dohody MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Odborná stáž - Cestovní a 

tropická medicína

zásady péče o vyjíždějící osoby do 

epidemiologicky obtížných  a zdravotně 

závažných zemí (očkování, antimalarika, 

léky,

edukace profylaxe)

praktické lékaře, 

poskytovatele 

pracovnělékařsých služeb, 

lékaře pracovního lékařství, 

infektology

dle dohody MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Odborná stáž - Zařazování 

alergiků do pracovního 

prostředí

vyšetřování alergického profilu a určování 

stupně alergenního rizika pracovníka při 

vstupních a preventivních prohlídkách, 

zásady sledování alergika v pracovním 

procesu

praktické lékaře, 

poskytovatele 

pracovnělékařsých služeb, 

lékaře pracovního lékařství, 

alergology, lékaře TRN

dle dohody MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Odborná stáž - Fukční 

vyšetření plic a dýchacích cest 

v pracovním lékařství

spirometrická vyšetření, , nasometrická 

vyšetření, technika jejich provádění, 

hodnocení výsledků ve vztahu k určování 

profesionality onemocnění, význam 

spolupráce všech

zúčastněných lékařů

praktické lékaře, 

poskytovatele 

pracovnělékařsých služeb, 

lékaře pracovního lékařství, 

alergology, lékaře TRN

dle dohody MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Odborná stáž - Chladové 

testy, funkční vyšetření cév

výuka je zaměřena na techniku provádění 

chladových testů, hodnocení výsledků a 

diferenciální diagnostiku vazospastických

onemocnění horních a dolních končetin

cévní lékaře, praktické 

lékaře, poskytovatele 

pracovnělékařsých služeb, 

lékaře pracovního lékařství

dle dohody MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Odborná stáž - Spirometrické 

vyšetřovací metody v 

pracovním lékařství

provádění spirometrických vyšetření: 

křivka průtok objem, bronchodilatační 

testy, bronchokonstrikční testy (s 

metacholinem, potenciálními pracovními 

alergeny), interpretace výsledků, 

implementace výsledků vyšetření do 

závěrů

lékaře interních oborů a 

magistry ochrany 

veřejného zdraví

dle dohody MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Odborná stáž - Vyšetření 

periferních cév v pracovním 

lékařství

princip pletysmogramu, provádění 

pletysmografie prstů v klidu a po 

chladovém podnětu,  implementace 

výsledků vyšetření do závěrů

lékaře (cévní, pracovní 

lékařství, všeobecné 

praktické lékařství) a 

magistry ochrany 

veřejného zdraví

dle dohody MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Odborná stáž - Legislativa v 

pracovním lékařství

legislativa související s posuzováním 

zdravotní způsobilosti k práci, nemoci z 

povolání, vedení zdravotnické 

dokumentace

lékaře a magistry ochrany 

veřejného zdraví
dle dohody MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D.

Odborná stáž - Klinická 

pediatrie I

aktuální problémy diagnostiky a terapie v 

pediatrii (lůžková péče)

lékaře dětských oddělení

lékaře zařazené do SV v 

oboru dětské lékařství nebo 

PLDD

dle dohody doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.

Odborná stáž - Dětská 

nefrologie

problematika diagnostiky terapie IMC, 

uropatií a dysfunkcí dolních močových 

cest, problematika glomerulonefritid, 

proteinurií a hematurií, biopsie ledvin, 

hypertenze v dětském věku

lékaře dětských oddělení 

lékaře zařazené do SV v 

oboru dětské lékařství, 

PLDD, dětská nefrologie

dle dohody

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.      

MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.            

MUDr. Alice Bosáková, Ph.D.

Klinika dětského 

lékařství

Oddělení pracovního

a preventivního 

lékařství



Odborná stáž - Praktické 

aspekty ABPM

problematika napojování, výběr přístroje 

a manžet, normy u dětí a dospělých, 

význam tlakové zátěže a poklesu tlaku 

(dipping), hodnocení výsledků, 

problematika hypertenze bílého pláště, 

essenciální hypertenze a jednotlivých 

patologických stavů z hlediska ABPM, 

novinky - AASI (ambulatory stiffness 

index), ultradiánní rytmy krevního tlaku

kardiology a nefrology 

zabývajícími se hypertenzí, 

resp. měřením ABPM u dětí 

a dospělých

dle dohody MUDr. Terezie Šuláková, Ph.D.

Odborná stáž - Dětská 

intenzívní péče I

základy dětské intenzivní péče (zajištění 

centrálních cévních vstupů, základy 

infúzní terapie, základy a indikace umělé 

plicní ventilace, základy péče o dítě s 

kraniocerebrálním poraněním včetně 

monitorování ICP, multioborová péče o 

polytraumata)

lékaře s atestací z dětského 

lékařství nebo 

anesteziologie a resuscitace

dle dohody MUDr. Bořek Trávníček

Odborná stáž - Dětská 

intenzívní péče II

diagnostika a léčba závažných infekčních 

komplikací a sepse v dětském věku 

(taktika ATB léčby, nutrice), MODS a MOF, 

eliminační metody a jejich indikace 

(hemodialýza, plasmafereza, 

hemoperfuse, CVVH, CVVHDF)

lékaře s atestací z dětského 

lékařství nebo 

anesteziologie a resuscitace

dle dohody
doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.      

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph. D.

Odborná stáž - Parenterální a 

enterální výživa v dětské 

intenzívní péči

základy parenterální a enterální dětské 

výživy

lékaře dětských oddělení a 

JIP
dle dohody

doc. MUDr. Michal Hladík, Ph.D.      

MUDr. Bořek Trávníček

Odborná stáž- Dětská 

onkologie/hematoonkologie

Základy diagnostiky a léčby nádorových 

onemocnění dětského věku.

lékaře 

hematology/onkology
dle dohody doc. MUDr. Hubert Mottl, CSc.

Odborná stáž - Dětská 

kardiologie

aktuality a přehled současné péče o děti s 

postižením kardiovaskulárním 

onemocněním

lékaře dětských oddělení a 

JIP
dle dohody

MUDr. Tomáš Gruszka                      

MUDr. Jan Pavlíček, Ph.D.

Odborná stáž - 

Echokardiografie

elektrokardiografie jako neinvazivní 

vyšetřovací metoda, její  použití v běžné 

praxi

praktické a jiné lékaře dle dohody MUDr. Eliška Kufová

Odborná stáž - Invazivní a 

intervenční kardiologie

srdeční katetrizace se zaměřením na 

koronarografie a PCI

lékaře se SZ v oboru 

kardiologie a zařazené do 

SV

dle dohody MUDr. Jan Mrózek

Odborná stáž - Základy EKG

elektrokardiografie jako neinvazivní 

vyšetřovací metoda, její  použití v běžné 

praxi

praktické a jiné lékaře dle dohody MUDr. Petr Štverka

Odborná stáž - Ultrazvukové 

vyšetření cév

elektrokardiografie jako neinvazivní 

vyšetřovací metoda, její  použití v běžné 

praxi

praktické a jiné lékaře dle dohody MUDr. Petr Matoška

Odborná stáž - Diagnostika a 

léčba kožních nádorů

diagnostika a diferenciální diagnostika, 

terapie pigmentových névů a kožních 

nádorů, komplexní problematika léčby 

melanomů

kožní lékaře dle dohody MUDr. Yvetta Vantuchová, Ph.D.

Odborná stáž - 

Dermatologická alergologie a 

profesionální dermatózy

problematika diagnostiky a řešení nemocí 

z povolání

kožní lékaře, 

praktické lékaře
dle dohody

MUDr. Radana Hromádková 

MUDr. Eliška Janičová

Odborná stáž - Chronické rány 

a lymfedémy

problematika diagnostiky a terapie 

lymfedému, moderní léčba bércových 

vředů

kožní lékaře, 

praktické lékaře
dle dohody

MUDr. Veronika Dobešová    

MUDr. Gabriela Pitříková

Stáž v cytogenetických a 

molekulárně-genetických 

metodách

kultivace periferích lymfocytů , amniocytů 

a fibroblastů tkáně plodu, zpracování 

tkáně choria, barvicí cyrogenetické 

metody, metoda FISH , izolace lidské DNA 

a její další zpracování,PCR, sekvenace 

nové generace

VŠ nelékaře a lékaře v 

předatestační přípravě
dle dohody RNDr. Alfons Balcar

Klinika dětského 

lékařství

Kožní oddělení

Oddělení lékařské 

genetiky

Kardiovaskulární 

oddělení



Odborná stáž - Základy 

klinické genetiky a 

genetického poradenství

vrozené vývojové vady, genetická 

syndromologie, dědičná onemocnění, 

význam prenatální genetické péče

lékaře, případně VŠ 

nelékaře
dle dohody MUDr. Andrea Gřegořová

Odborná stáž - Diagnostika, 

léčba a rehabilitace duševních 

poruch

diagnostické postupy, farmakoterapie a 

socioterapie celého spektra duševních 

poruch, skupinová psychoterapie na 

jednotce akutní psychiatrické péče, 

konziliární péče o nemocné se závažnou 

somatickou poruchou (onkologie, 

traumatologie, popáleninová medicína), 

léčba somatoformních poruch a bolesti, 

ambulantní ochranná léčba

psychiatry neurology 

praktické lékaře
dle dohody MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Odborná stáž - Detoxifikace 

při závislosti na alkoholu

a nealkoholových drogách

postupy medikované detoxifikace, 

režimová léčba a psychoterapie při 

odvykacích stavech u všech typů 

závislostí, využití arteterapie, skupinové 

terapie při léčbě závislostí, plánování 

střednědobé a dlouhodobé léčby, 

program harm reduction, zvládání 

cravingu a recidivy

psychiatry neurology 

praktické lékaře
dle dohody MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Oddělení neonatologie
Seminář - Kardiopulmonální 

resuscitace novorozence

KPR novorozence po narození – správný 

postup

pediatry pracující a sloužící 

na novorozeneckých 

odděleních

dle dohody 
MUDr. Hana Burčková

MUDr. Hana Wiedermannová

Kurz dětské anestezie

praktická část: zajištění DC; zajištění 

periferního žilního vstupu; zajištění CŽK; 

vedení celková anestézie (vč. nastavení 

ventilátoru); kaudální blokáda a svodné 

techniky u dětí, teoretická část: infuzní 

terapie u dětí; hemodynamický 

management u dětí; děti a vedení celkové 

anestézie v neurochirurgii; praktické 

poznámky k dětské anestezii; základní 

fyziologické rozdíly mezi dětmi a 

dospělými (s vlivem na celkovou a 

svodnou anestézii); zvláštnosti UPV u dětí; 

novorozenec a celková anestézie; kaudální 

blokáda; zajištění tepelné homeostázy u 

dětí v rámci celková anestézie

lékaře z menších nemocnic dle dohody

MUDr. René Urbanec                             

MUDr. Jan Divák, Ph.D.                      

MUDr. Michal Frelich

Anesteziologické postupy v 

gynekologii a porodnictví, 

porodnická analgezie

porodní analgezie, volba náležité 

předoperační přípravy, volba 

anesteziologického postupu u malých 

výkonů, laparoskopické operativy a 

onkogynekologické operativy, volba 

anesteziologického postupu u 

porodnických operačních výkonů, 

anestézie k císařskému řezu, kritické stavy 

v porodnictví, seznámení lékařů se 

specifiky anestézie a analgezie v 

gynekologii a porodnictví, včetně 

předoperační přípravy a pooperační péče

lékaře, příprava k atestaci dle dohody MUDr. Christián Kufa

Oddělení lékařské 

genetiky

Oddělení psychiatrické

Klinika anesteziologie, 

resuscitace

a intenzívní medicíny



Kanylace cévních vstupů

Ultrazvukové metody se stávají nedílnou 

součástí péče o kriticky nemocné 

pacienty. Zajišťování cévních vstupů je 

základní intervenční procedura pro lékaře 

anesteziology a intenzivisty v jejich 

každodenní praxi. Ultrazvukové metody 

zásadním způsobem zvyšují bezpečnost, 

ale i rychlost a přesnost punkcí cévního 

systému a jejich využití při zajišťování 

pacientů je doporučeno českými i 

zahraničními společnostmi IM (ČSARIM, 

ESICM/ESA). Lékaři intenzivisté by měli 

ovládat  ultrazvukové metody zajišťování 

cévních vstupů pro každodenní praxi, 

seznámení se s problematikou 

ultrasonografie cévního systému, 

nastavení ultrazvukového přístroje, 

punkce a zajištění cévních vstupů. Rozsah 

kurzu odpovídá kurzům WINFOCUS, 

USABCD a doporučením ČSARIM a 

ESA/ESICM

lékaře, příprava k atestaci dle dohody MUDr. Filip Burša, Ph.D.

Anesteziologické postupy v 

neurochirurgii

Seznámení účastníků se základními 

anesteziologickými postupy v 

neurochirurgii s důrazem na výhody a 

nevýhody totální intravenózní anestézie a 

low flow technik.

Teoretické či praktické probrání 

anesteziologických postupů v 

neurochirurgii periferních nervů, páteře a 

míchy a mozku včetně awake operací, 

endonasálních přístupů a anestézie u 

neurochirurgických výkonů novorozenců a 

malých dětí. Možnost orientačně se 

seznámit se základními postupy 

neurofyziologické monitorace.

lékaře, příprava k atestaci dle dohody MUDr. Jan Štigler

Transfúzní problematika v 

intenzívní a perioperační péči 

včetně praktického hodnocení 

hemostázy (ROTEM)

problematiku akutního a život 

ohrožujícího krvácení, správně indikovat 

užití transfúze a krevních derivátů, 

indikovat laboratorní vyšetření a 

interpretovat výsledky ROTEM s aktuální  

situací. Dále i rozhodování o účelné 

trasfúzní strategii v průběhu velkých 

elektivních výkonů.

lékaře, příprava k atestaci dle dohody MUDr. Martin Duksa

Umělá plicní ventilace u 

těžkého respiračního selhání 

na JIP včetně základů ECLS

Orgánová podpora plic ve smyslu náhrady 

funkce je standardní součástí péče o 

pacienty na jednotce intenzivní péče (JIP). 

Management nastavení a průběhu umělé 

plicní ventilace (UPV) patří k bazálním 

požadavkům na lékaře pracující na JIP. 

Nejtěžší formy respiračního selhávání 

často kromě UPV vyžadují i rozšířené 

formy náhrady plicních funkcí, mezi 

kterými se v poslední době prosazuje i 

extrakorporální membránová oxygenace 

(ECMO). Pro JIP smíšeného 

anesteziologického typu jde především o 

veno-venózní formu ECMO.

lékaře, příprava k atestaci dle dohody

MUDr. Jan Máca                               

MUDr. Peter Sklienka

MUDr. Filip Burša, Ph.D.

Klinika anesteziologie, 

resuscitace

a intenzívní medicíny



Ultrasonografie hrudníku a 

plic v intenzívní medicíně

Ultrazvukové metody se stávají nedílnou 

součástí péče o kriticky nemocné 

pacienty, jak na poli diagnostiky, tak při 

řadě intervencí a využití těchto metod je 

doporučováno českými i zahraničními 

společnostmi IM (ČSARIM, ESICM/ESA). 

Ultrasonografie hrudníku a plic je rychlá, 

účinná a bezpečná metoda k diagnostice 

důležitých patologií v této oblasti 

využitelná při každodenní klinické praxi. 

Ultrazvukem navigované intervence v 

oblasti hrudníku pak podstatným 

způsobem zvyšují bezpečnost a přesnost a 

měly by být součástí standartního 

postupu v léčbě a evakuaci pleurálních 

výpotků. Lékaři intenzivisté by měli 

ovládat ultrazvukové metody pro 

každodenní praxi.

lékaře, příprava k atestaci dle dohody MUDr. Filip Burša, Ph.D.

Anestézie v hrudní 

chirurgii

Anestézie u výkonu na dýchacích 

cestách, plicích, mediastinu 

a hrudní stěně. Nové anesteziologické 

postupy v hrudní chirurgii

lékaře v předatestační 

přípravě v oboru 

anesteziologie 

a intenzivní medicína
dle dohody MUDr. Paula Dzurňáková

Odborná stáž- Gynekologie 

pro praktické lékaře

gynekologická onkologie - 

epidemiologické faktory, možnosti 

prevence, diagnostická léčba, spolupráce 

praktického lékaře s gynekologem; 

problematika klimakteria a menopausy - 

možnosti prevence osteoporosy, 

kardiovaskulárních nemocí, urologických 

potíží,Alzeheimerovy nemoci, indikace a 

kontraindikace HRT

Praktické lékaře Dle dohody
prim. MUDr. Jan Kummel

doc. MUDr. Jaroslav Klát Ph.D.

Odborná stáž. Kolposkopie a 

cervikální patologie

základní a rozšířená kolposkopie, 

kolposkopická expertíza, prebioptické a 

bioptické vyšetřovací metody, základy 

gynekologické onkologické cytologie, 

diagnostika HPV infekce, algoritmus 

terapie CIN

lékaře s atestací z 

porodnictví a gynekologie
dle dohody

doc. MUDr. Jaroslav Klát, Ph.D         as. 

MUDr. Sylva Bajsová                     as. 

MUDr. Petar Gráf

Odborná stáž -  Gynekologie 

dětí a dospívajících

diagnostika a léčba poruch menstruačního 

cyklu, diagnostika a léčba poruch 

somatosexuálního vývoje, diagnostika a 

léčba poruch pubertálního vývoje, 

komplexní péče o juvenilní diabetičky, 

diagnostika a léčba hyperandrogenních 

stavů, diagnostika a léčba VVV 

urogenitálního aparátu, diagnostika a 

léčba tumorů rodidel

lékaře s atestací z 

porodnictví a gynekologie
dle dohody as. MUDr. Lenka Janáčková

Odborná stáž - 

Urogynekologie

vyšetřovací postupy v urogynekologii, 

urodynamické vyšetření, pomocné 

vyšetřovací metody, léčba konservativní – 

medikamentózní, rehabilitační léčba 

operativní asistencev operačním 

programu

lékaře s atestací z 

porodnictví a gynekologie
dle dohody as. MUDr. Olga Szabová

Odborná stáž - Ultrazvuková 

diagnostika

porodnictví-biometrie a morfologie plodu, 

diagnostika VVV, diagnostika růstové 

retardace plodu, invazivní vyšetřovací a 

terapeutické postupy pod UZ kontrolou, 

amniocentéza, kordocentéza, 

Dopplerometrie fetoplacentární jednotky, 

gynekologie-diagnostika tumorů malé 

pánve, malignancy index, Dopplerometrie, 

diagnostika patologií endometria včetně 

SHG, invazivní diagnostické terapeutické 

postupy pod UZ kontrolou

lékaře s atestací z 

porodnictví a gynekologie
dle dohody

as. MUDr. David Matura

MUDr. Bc. Martina Romanová

as. MUDr. Erika Doležálková

as. MUDr. Sylva Bajsová

Gynekologicko-

porodnická klinika

Klinika anesteziologie, 

resuscitace

a intenzívní medicíny



Odborná stáž - Perinatologie

problematika terapie a vedení 

předčasného porodu, indikace k transferu 

do perinatologického centra, diagnostika 

a terapie fetoplacentární insuficience, 

diagnostika, dispenzarizace a léčba 

jednotlivých těhotenských patologií 

(diabetes, kardiopathie, RH - 

inkompatibilita aj.), operační vedení 

porodu

lékaře s atestací z 

porodnictví a gynekologie
dle dohody

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., 

MBA

 as. MUDr. Richard Špaček

as. MUDr. Erika Doležálková

Odborná stáž - Ultrazvuková 

diagnostika prvního trimestru

praktické ukázky provádění 

ultrazvukového vyšetření v období 

prvního trimestru gravidity

lékaře gynekology bez 

ohledu na délku 

postgraduálního vzdělávání

dle dohody

as. MUDr. David Matura                      as. 

MUDr Erika Doležálková               as. 

MUDr. Richard Špaček

Kmenový kurz - Základy 

gynekologie a porodnictví  

(vaginální porodnické 

extrakční operace) 

teoretická příprava a  praktický nácvik 

použití vakuumextraktoru a porodnických 

kleští na trenažéru SIMone, CERTIFIKÁT

povinný pro lékaře v 

kmenové přípravě  v oboru 

gynek. – porod.

01.03.2022 

26.09.2022

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., 

MBA

MUDr. Igor Michalec, Ph.D. 

as. MUDr. Richard Špaček

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

Kmenový kurz - Základy 

gynekologie a porodnictví

32 hodin přednášek zahrnujících základní 

teoretické znalosti v oboru gynek. – 

porod. CERTIFIKÁT

povinný pro lékaře v 

kmenové přípravě  v oboru 

gynek. – porod.

13. – 

16.9.2022

GARANT: doc. MUDr. Ondřej Šimetka, 

Ph.D., MBA Přednášející jsou lektoři 

akreditovaní Ministerstvem 

zdravotnictví  ČR

Předatestační kurz – 

Gynekologie a porodnictví 

80 hodin přednášek zahrnujících aktuální 

vědecké poznatky v oboru gynek. – porod.

CERTIFIKÁT

povinný pro lékaře v závěru 

specializačního vzdělávání  

v oboru gynek. – porod.

19. – 23. září 

2022           3. 

– 7. října 

2022  

GARANT: doc. MUDr. Ondřej Šimetka, 

Ph.D., MBA

Přednášející jsou lektoři akreditovaní 

Ministerstvem zdravotnictví  ČR

Odborná stáž – EBCOG s 

možným zaměřením na 

specifickou subspecializační 

problematiku  

tříměsíční pobyt s rozsáhlým spektrem 

praktických činností ve všech 

subspecializacích oboru gynek. – porod. 

CERTIFIKÁT

povinný pro lékaře v závěru 

specializačního vzdělávání  

v oboru gynek. – porod.

dle dohody

as. MUDr. Richard Špaček

prim. MUDr. Jan Kummel

as. MUDr. David Matura

as. MUDr. Erika Doležálková

as. MUDr. Sylva Bajsová as. MUDr. 

Petar Gráf

as. MUDr. Olga Szabová

as. MUDr. Lenka Janáčková

MUDr. Bc. Martina Romanová

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

MUDr. Tomáš Jaroš

Odborná stáž – EBCOG se 

zaměřením na fetomaternální 

medicínu

dvouměsíční stáž se zaměřením na vysoce 

specializovanou péči v perinatologii a 

fetomaternální medicíně

CERTIFIKÁT

povinný pro lékaře v 

přípravě na atestaci z 

perinatologie a 

fetomaternální medicíny

dle dohody

doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., 

MBA

doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.

as. MUDr. Richard Špaček

as. MUDr. Erika Doležálková

as. MUDr. David Matura

Odborná stáž - Dětská 

chirurgie

teoretické seznámení s nejnovějšími 

poznatky v diagnostice a léčbě vrozených 

vývojových vad a akutních stavů v dětské 

chirurgii, praktické ukázky včetně 

asistence při operačních výkonech

chirurgy ve specializační 

přípravě, chirurgy a lékaře, 

kteří se setkávají s 

problematikou 

chirurgických onemocnění 

dětského věku

dle dohody
         

MUDr. Ivana Slívová

Odborná stáž - Hrudní 

chirurgie

teoretické seznámení s problematikou 

hrudní chirurgie, současné poznatky z 

diagnostiky, dif. diagnostiky a léčby 

(thorakoskopie, mediastinoskopie), 

praktické ukázky včetně asistence při 

operačních výkonech

chirurgy ve specializační 

přípravě, lékaře zabývající 

se hrudní chirurgií

dle dohody
          

MUDr. Marcel Mitták., Ph.D., FETCS

Gynekologicko-

porodnická klinika

Chirurgická klinika



Odborná stáž - Cévní chirurgie

teoretické seznámení s 

problematikoucévní chirurgie, současné 

poznatky z diagnostiky, dif. diagnostiky a 

léčby cévních onemocnění, intervenční 

angiologie a kombinované cévní výkony, 

praktické ukázky včetně asistence při 

operačních výkonech

chirurgy ve specializační 

přípravě, lékaře zabývající 

se cévní chirurgií

dle dohody

           

MUDr. František Jalůvka      

MUDr. Petr Jelínek

Odborná stáž - Transanální 

endoskopická mikrochirurgie

teoretické základy T.E.M., indikace, 

technika,

komplikace, praktické ukázky včetně 

asistence př operačních výkonech

chirurgy ve specializační 

přípravě,

chirurgy a lékaře zabývající 

se koloproktologi

dle dohody
doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.               

doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D.              

Odborná stáž - Detekce 

sentinelové uzliny u maligního 

melanomu a karcinomu prsu

význam sentinelové uzliny v terapii 

maligních onemocnění, technika 

identifikace sentinelové uzliny 

(lymfoscintigrafie, Patent Blau), praktické 

ukázky včetně asistence při operačních 

výkonech

chirurgy a lékaře zabývající 

se terapií karcinomu prsu 

nebo maligního melanomu

dle dohody

         

MUDr. Otakar Kubala, Ph.D.

MUDr. Jiří Prokop

Odborná stáž - Miniinvazivní 

chirurgie kolon a rekta

teoretické seznámení s problematikou 

miniinvazivní chirurgie kolon a rekta pro 

benigní a maligní onemocnění, nácvik 

laparoskopických technik na trenažéru, 

teoretické a praktické seznámení s 

laparoskop. operacemi na tlustém střevu, 

rektu, manuálně asistované 

laparoskopické operace, asistence při 

operačních výkonech

chirurgy zařazené do SV, 

chirurgy zabývající se 

miniinvazivní chirurgií a 

koloproktologií

dle dohody

doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.             

doc. MUDr. Peter Ihnát, Ph.D. Martínek 

Lubomír doc. MUDr. Ph.D.

Odborná stáž - 

Vertebroplastika - Alternativní 

léčba zlomenin páteře

indikace, chirurgická technika

lékaře erudující se v 

oborech traumatologie, 

ortopedie, neurochirurgie

Březen – 

červen

Září – 

prosinec

MUDr. Michael Mrůzek, Ph.D.    

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

Odborná stáž - 

Neuroendoskopie

Principy endoskopické techniky v 

neurochirurgii, Endoskopické operace v 

komorovém systému: operace 

hydrocefalu, operace nitrokomorových 

expanzí, operace nitrokomorového 

krvácení Asistování endoskopie při 

mozkových operacích (nádory, 

arachnoidální cysty)

Lékaře – neurochirurgy dle domluvy

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. 

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.       

MUDr. Tomáš Krejčí

MUDr. Martin Chlachula

Odborná stáž - Endoskopické 

operace mozku

Endoskopicky kontrolované operace 

mozku v oblasti

zadní jámy lební, transnazální operace v 

oblasti

lebeční spondiny

Lékaře – neurochirurgy dle domluvy
doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.         

MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA

Odborná stáž - Ošetření a 

léčba nemocných s 

poraněním páteře a míchy v 

akutním a postakutním 

poúrazovém období

Medikamentózní léčba, chirurgická léčba, 

péče o pacienty na JIP v akutní fázi, péče o 

pacienty na Spinální jednotce v postakutní 

fázi, rehabilitace

Lékaře erudující se v 

oborech obecná chirurgie, 

traumatologie, ortopedie, 

neurochirurgie

Duben – 

červen Říjen 

– prosinec

MUDr. Michael Mrůzek, Ph.D.    

MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.      

MUDr. Radim Chutný

Mgr. Zdeněk Guřan

Odborná stáž - Ultrazvukový 

peroperační monitoring 

(nádory, intrakraniální 

krvácení, malformace c-c 

přechodu)

Předoperační navigace, peroperační 

zobrazení operačního pole, přilehlých 

struktur a jeho okolí, pooperační kontrola

Lékaře erudující se v 

oborech neurochirurgie, 

neurologie

Duben – 

červen  Říjen 

– prosinec

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D. 

MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA 

MUDr. Radim Chutný

MUDr. Štefan Reguli

Odborná stáž - Punkční 

tracheostomie

Indikace, technika provedení, komplikace 

a jejich řešení
lékaře

Vždy jeden 

pracovní den 

po domluvě 

se školitelem

MUDr. Radim Chutný

MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA

Odborná stáž - Karotická 

endarterektomie

Indikace, před a pooperační péče, 

technika výkonu v celkové anestézii a v 

cervikálním bloku

lékaře

Vždy jeden 

pracovní den 

po domluvě 

se školitelem

MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA

Chirurgická klinika

Neurochirurgická klinika



Odborná stáž - Plastika kalvy 

3D náhradou

Principy modelace náhrad kalvy pomocí 

3D techniky, využití, strategie

Lékaře – neurochirurgy, 

plastické chirurgy

Leden - 

prosinec MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA

Odborná stáž - 

Otorinolaryngologie

školení v diagnostických a terapeutických 

postupech, získání praktických zkušeností 

s operační léčbou i pooperačním 

sledováním pacientů s nádory hlavy a krku

lékaře zařazené do SV  

nebo lékaře s atestací z 

otorinolaryngologie

dle dohody

prof.  MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., 

MBA

MUDr. Petr Matoušek, Ph.D., MBA 

MUDr. Martin Formánek, Ph.D., MBA 

Odborná stáž z dětské 

otorinolaryngologie 

školení v diagnostických a 

terapeutických postupech, 

získání praktických zkušeností 

s operační léčbou i 

pooperačním sledováním 

dětských ORL pacientů

diagnostické a terapeutické postupy

s praktickými ukázkami a výcvikem v 

chirurgické technice  se zdokonalením 

praktické dovednosti

lékaře  zařazené do SV dle dohody

MUDr. Martin Formánek, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Karol. Zeleník, Ph.D., MBA  

Odborná stáž - Logopedie
logopedická diagnostika, léčba dětí a 

dospělých

otorinolaryngology 

neurology pediatry

genetiky

foniatry

dle dohody Mgr. Marie Kaniová, Ph.D.

Odborná stáž otoneurologie  

diagnostika, diferenciální diagnostika 

sluchových vad a laboratorní audiologické 

vyšetřovací metody včetně objektivní 

audiometrie

lékaře zařazené do SV nebo 

lékaře s atestací z 

otorinolaryngologie se 

zájmem o otoneurologii

dle dohody doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA

Odborná stáž - Foniatrie a 

audiologie

diagnostika, diferenciální diagnostika 

poruch výslovnosti, hlasu, řeči a jejich 

rehabilitace, stroboskopie, hlasové pole, 

videokymografie

lékaře zařazené do SV nebo 

lékaře s atestací z 

otorinolaryngologie

dle dohody
MUDr. Radana Walderová 

doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA

Odborná stáž - 24 hodinová 

jícnová impedance - pH

školení v diagnostických a terapeutických 

postupech, získání praktických zkušeností, 

diagnostika extraesofageální refluxní 

choroby (EERCH)

lékaře zařazené do SV nebo 

lékaře s atestací z 

otorinolaryngologie 

(gastroenterologie, 

pneumologie)

dle dohody doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA

Odborná stáž - 

Mikrolaryngoskopie a 

fonochirurgie

školení v diagnostickýcha  terapeutických 

postupech, osvojení si chirurgické 

zručnosti a dovednosti dle požadavků 

uvedených v přípravě

k atestaci

lékaře zařazené do SV nebo 

lékaře s atestací z 

otorinolaryngologie

dle dohody
prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA

doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D., MBA

Odborný kurz - FEES (flexibilní 

vyšetřování poruch polykání)

diagnostické a terapeutické postupy u 

nemocných s poruchou polykání 

lékaře  zařazené do SV 

nebo lékaře s atestací z 

otorinolaryngologie 

zabývající se problematikou 

poruch polykání 

dle dohody
MUDr. Lucia Staníková, Ph.D. 

MUDr. Monika Debnárová

Odborná stáž - Optická 

koherentní tomografie

provedení a diagnostika patologických 

procesů v sítnici pomocí OCT
lékaře - oftalmology dle dohody MUDr. Jan Němčanský, Ph.D.

Odborná stáž - Zobrazovací 

techniky RNFL u glaukomu

provedení a diagnostika patologie papily 

zrakového nervu pomocí OCT Spectralis a 

GDx

VCC

lékaře - oftalmology dle dohody MUDr. Ivana Žebráková

Odborná stáž - Současná 

chirurgie katarakty a vývoj 

nitrooční čočky

seznámení s vývojem NOČ, se současnými 

typy NOČ a praktické ukázky současné 

operace katarakty a implantace různých 

typů NOČ

lékaře - oftalmology dle dohody MUDr. Petr Mašek, CSc.

Odborná stáž - Diagnostika a 

léčba komplikací diabetes 

mellitus

seznámení s očními komplikacemi 

diabetes

mellitus včetně farmakologické, laserové a 

chirurgické léčby

lékaře - oftalmology dle dohody MUDr. Jan Němčanský, Ph.D.

Odborná stáž - Vitreoretinální 

operace

seznámení s chirurgickou léčbou 

onemocnění sítnice a sklivce - indikace, 

operativa, pooperační péče, komplikace, 

důraz bude kladen na bezstehovou 25G+ 

pars plana vitrektomii

lékaře - oftalmology dle dohody MUDr. Jan Němčanský, Ph.D.

Klinika 

otorinolaryngologie a 

chirurgie hlavy a krku

Oční klinika

Neurochirurgická klinika



Odborná stáž - Problematika 

VPMD

seznámení se základními diagnostickými a 

terapeutickými postupy této choroby
lékaře - oftalmology dle dohody MUDr. Jan Němčanský, Ph.D.

Odborná stáž - Ortoptika a 

pleoptika

problematika patologie binokulárního 

vidění, paretického šilhání, konzervativní a 

chirurgické léčebné postupy a jejich 

indikace, operace šilhání na přímých a 

šikmých zevních očních svalech, 

diagnostika a léčba prismaty, amblyopie - 

možnosti léčby, předpis speciálních 

optických pomůcek, pleopticko - 

ortoptické přístroje a pomůcky

lékaře oftalmology se 

zájmem o strabologii
dle dohody MUDr. Janka Šajnarová

Stáž v dentoalveolární 

chirurgii na akreditovaném 

pracovišti

Repetitorium základních poznatků 

dentoalveolární chirurgie, diferenciální 

diagnostika chirurgických onemocnění, 

základy ošetření traumat, kolemčelistních

zánětů, rizikových pacientů a slizniční 

onemocnění

praktické zubní lékaře

zubní lékaře zabývající se 

chirurgií a paradontologií

1 den dle 

dohody

MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA      

MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.            

MUDr. Oldřich Res, Ph.D.

5 denní stáž v dentoalveolární 

chirurgii na akreditovaném 

pracovišti

Komplexní stáž se zaměřením na 

diagnostiku a ošetření rizikových 

pacientů, čelistního kloubu, traumat v 

orofaciální oblasti, čelistních anomálií, 

spánkové apnoe, onkologických pacientů, 

kolemčelistních zánětů a onemocnění 

sliznic.

praktické zubní lékaře

zubní lékaře zabývající se 

chirurgií a paradontologií

5 dní dle 

dohody

MUDr. Jiří Stránský, Ph. D., MBA     

MUDr. Jan Štembírek, Ph.D.            

MUDr. Oldřich Res, Ph.D.

Odborná stáž v orální a 

maxilofaciální chirurgii

Praktická stáž se zaměřením na 

onemocnění čelistního kloubu, 

obličejovou traumatologii, orofaciální 

onkologii, čelistní anomálie, obstrukční 

spánkové apnoe u dospělých, 

osteonekrózy čelistí, onemocnění slinných 

žláz.

lékaře před atestací, 

maxilofaciální chirurgy
dle dohody MUDr. Jiří Stránský, Ph.D., MBA

Odborná stáž - Chlopenní 

vady

management pacientů před a po 

kardiochirurgickém výkonu

lékaře z oboru kardiologie, 

vnitřního lékařství a 

příbuzných

oborů

dle dohody MUDr. Jiří Samlík

Odborná stáž - 

Echokardiografie

transtorakální a transezofageální 

echokardiografie, ICHS, chlopenní vady, 

vrozené srdeční vady v dospělosti, 

onemocnění hrudní aorty, srdeční selhání

lékaře z oboru kardiologie a 

příbuzných oborů
dle dohody MUDr. Martin Kolek, Ph.D.

Předatestační stáž 

v kardiochirurgii

diagnostika srdečních onemocnění, 

kompletní spektrum kardiochirurgických 

výkonů, mimotělní oběh, perioperační a 

pooperační péče, příprava k atestaci 

z kardiologie

lékaře v přípravě k atestaci dle dohody

Brát Radim, MUDr., Ph.D., MBA

Dočekal Bohumil, MUDr.

Jursa Radovan, MUDr.

Bárta Jiří, MUDr.

Gaj Jaroslav, MUDr., Ph.D.

Gloger Jan, MUDr.

Sieja Jiří, MUDr.

Odborná stáž - 

Kardioanestézie

modifikace celkové anestézie při 

kardiochirurgickém výkonu, základy 

perioperační péče, příprava k atestaci z 

anesteziologie a intenzívní medicíny

lékaře, příprava k atestaci dle dohody MUDr. Daniel Kozák

Specializační stáž v úrazové 

chirurgii - Zevní fixace v léčbě 

zlomenin, indikace, nácvik 

aplikace

ošetřování otevřených zlomenin u 

polytraumat a závažných monotraumat 

včetně diagnostiky, operační léčby a 

následné rehabilitace

lékaře před atestací z 

traumatologie
dle dohody doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Specializační stáž v úrazové 

chirurgii
diagnostika a léčba poranění nohy

lékaře před atestací z 

traumatologie
listopad

MUDr. Roman Litner                          

MUDr. Jiří Szeliga

Specializační stáž v úrazové 

chirurgii

diagnostika a léčba poranění pánve včetně 

operační navigace

lékaře před atestací z 

traumatologie a chirurgie
listopad

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D., MBA

MUDr. Roman Madeja, Ph.D.

Specializační stáž v úrazové 

chirurgii
diagnostika a léčba horní končetiny

lékaře před atestací z 

traumatologie a chirurgie
listopad

MUDr. Ľubor Bialy

MUDr. Roman Madeja, Ph.D.

Klinika úrazové chirurgie

Oční klinika

Klinika ústní, čelistní a 

obličejové

chirurgie

Kardiochirurgické 

centrum



Specializační stáž v úrazové 

chirurgii

principy nitrodřeňové fixace zlomenin 

včetně miniinvazivních osteosyntéz u dět

lékaře před atestací z 

traumatologie a chirurgie
duben

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.    

MUDr. Ivo Kopáček

Specializační stáž v úrazové 

chirurgii

navigované operační metody v léčbě 

zlomenin dlouhých kostí a pánve včetně 

praktického

nácviku operačních metod

lékaře před atestací z 

traumatologie a chirurgie
duben

MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D., MBA

MUDr. Roman Madeja, Ph.D.

Specializační stáž v úrazové 

chirurgii

poranění orgánů dutiny břišní, diagnostika 

a léčba poranění orgánů dutiny břišní

lékaře před atestací z 

traumatologie a chirurgie
červen

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.                   

MUDr. Milan Šír, Ph.D.

Specializační stáž v úrazové 

chirurgii

poranění hrudníku, diagnostika a léčba 

poranění hrudníku

lékaře před atestací z 

traumatologie a chirurgie
září MUDr. Vladimír Ječmínek, Ph.D., MBA

Specializační stáž v úrazové 

chirurgii

výuka úrazové chirurgie podle nové 

vyhlášky o vzdělávání

lékaře před atestací z 

traumatologie

6 měsíců dle 

dohody

doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.      

MUDr. Milan Šír, Ph.D.

Odborná stáž - Léčení 

rozsáhle popálených

indikace k přijetí do Popáleninového 

centra, terapie v šokové fázi nemoci z 

popálení, terapie v akutní fázi nemoci z 

popálení, základy rekonstrukcí a 

rehabilitace po popálení

lékaře zařazené do SV v 

chirurgii, plastické chirurgii, 

popáleninové medicíně

dle dohody 3 

týdenní cykly

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, 

MBA

MUDr. Hana Chaudhary

Odborná stáž - Nutrice u 

popálených

indikace, teorie a praktické provedení 

nutriční podpory u závažných 

popáleninových traumat

lékaře zařazené do SV v 

chirurgii, popáleninové 

medicíně

dle dohody

2 týdenní 

cykly

MUDr. Iva Zámečníková

Odborná stáž - Léčba 

chronických 

posttraumatických kožních 

defektů

způsoby konzervativní léčby chronických 

kožních lézí se zaměřením na VAC metodu

lékaře zařazené do SV v 

chirurgii, popáleninové 

medicíně

dle dohody 2 

týdenní

cykly

MUDr. Jiří Štětínský, Ph.D.

Odborná stáž - Osteotomie 

v oblasti kolene

seznámení s teoretickými předpoklady, 

praktická prezentace korekčních 

osteotomií v oblasti kolene za využití 

možnosti počítačové navigace Orthopilot 

nebo klasického měření na RTG

lékaře se specializací 

ortopedie
dle dohody MUDr. Pavel Walder, Ph.D.

Odborná stáž - Totální 

náhrady kolenních kloubů

celá problematika primárních implantací 

totálních náhrad kolenních kloubů 

cementovaného typu s možností 

navigační techniky díky Orthopilotu, nové 

zkušenosti s implantací Visionaire - 

individuální resekční

šablony firmy Smith - Nephew

ortopedy dle dohody MUDr. Zdeněk Cichý, Ph.D.

Odborná stáž - Totální 

náhrady kyčlí primární i 

revizní

celá problematika totálních náhrad kyčlí, 

jak primární tak i revizní výkony s 

implantacemi necementovaných, 

hybridních, cementovaných a revizních 

typů náhrad

ortopedy dle dohody MUDr. Zdeněk Cichý, Ph.D.

Odborná stáž - Artroskopie 

nosných kloubů včetně kyčlí

celá problemtaika artroskopických výkonů 

na všech kloubech včetně řešení FAI kyčlí
ortopedy, traumatology dle dohody

MUDr. Pavel Walder, Ph.D.               

MUDr. Martin Mohyla

Odborná stáž - Operační léčba 

stresové inkontinence u žen a 

mužů

teorie - etiologie a patogeneze vzniku 

inkontinence, současné možnosti léčby, 

indikace, volba metody, praxe – 

miniinvazivní uretropexe retropubickým i 

transobturatorním přístupem u žen, 

otevřený pubovaginální sling, aplikace 

pásky ARGUS u mužů

urology zařazené do SV dle dohody doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Odborná stáž - Laparoskopie v 

urologii

teorie – teorie laparoskopie, indikace, 

volba přístupu, praxe – laparoskopické 

výkony na ledvině (nefrektomie, 

pyeloplastika, nefropexe, pyelolitotomie), 

nadledvině (adrenalectomie), ureteru 

(sutura močovodu)

urology zařazené do SV dle dohody doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Klinika úrazové chirurgie

Klinika popáleninové 

medicíny a 

rekonstrukční chirurgie

Urologická klinika

Oddělení ortopedické



Odborná stáž - Uroonkologie

teorie – moderní terapie urologických 

malignit

z hlediska urologa, moderní terapie 

urologických malignit z pohledu onkologa, 

praxe – účast na uroonkologických 

indikačních seminářích, operační léčba 

zhoubných onemocnění ledviny, 

močového měchýře, prostaty, návštěva 

ozařoven onkol. kliniky FNO

urology zařazené do SV, 

onkology se zájmem o 

problematiku uroonkologie

dle dohody doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Odborná stáž - Miniinvazivní 

endoskopická léčba 

onemocnění dolních a horních 

močových cest

teorie – teorie endoskopické léčby, 

indikace, volba přístupu, praxe – 

transuretrální flexibilní cystoskopie, 

transuretrální rigidní a flexibilní 

ureterorenoskopie, perkutánní rigidní 

nefroskopie, využití laseru při 

endoskopických metodách léčby litiázy

urology zařazené do SV dle dohody doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Odborná stáž - Diagnostika 

dysfunkcí dolních cest 

močových

teorie – etiologie a patogeneze vzniku 

dysfunkcí dolních močových cest, 

současné diagnostické metody, praxe – 

metody neinvazivní urodynamiky, 

urodynamické vyšetření a jeho 

interpretace, videourodynamické 

vyšetření a jeho interpretace

urology a gynekology 

zařazené do SV
dle dohody doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Odborná stáž - Lalokové 

plastiky

využití lalokových plastik ke krytí defektů 

měkkých tkání, operační řešení dekubitů a 

příprava pacientů k rozsáhlým 

rekonstrukčním výkonům, praktická výuka 

na kadaverech

lékaře zařazené do SV v 

chirurgii
dle dohody Prim. MUDr. Martin Paciorek, MBA

Odborná stáž - Plastická 

chirurgie

problematika oboru – plastická chirurgie s 

teoretickou a praktickou výukou

chirurgy, dermatology, oční 

lékaře, ortopedy, 

traumatology, 

stomatochirurgy a ORL 

zařazené do SV

dle dohody Prim. MUDr. Martin Paciorek, MBA

Odborná stáž - Chirurgie ruky

současné možnosti chirurgické terapie v 

oblasti ruky, řešení traumat, sekundární 

operační výkony a chirurgie chronického 

onemocnění ruky, chirurgie vrozených 

vývojových vad ruky

chirurgy ve specializační 

přípravě, ortopedy ve 

specializační přípravě, 

traumatology

dle dohody MUDr. Luděk Pliska

Odborná stáž - CO2 laser, 

měkké lasery

teoretická průprava a získání praktických 

zkušeností při práci s CO2 laserem, 

možnosti a výsledky včetně aplikačních 

schémat při užitíbiostimulačních laserů

širokou lékařskou veřejnost 

zabývající se problematikou 

laserové terapie

dle dohody MUDr. Zoltán Tamás

Odborná stáž - Problematika 

melanomů a detekce 

sentinelových uzlin

teoretická a praktická výuka chirurgických 

řešení melanomů kůže radikálními 

excisemi, s možnostmi uzávěru rozsáhlých 

defektů v různých tělesných lokalizacích, 

postupy detekce sentinelových uzlin, 

indikační spektra exenterací

chirurgy , dermatology, 

stomatochirurgy, 

otorinolaryngology, oční 

lékaře zařazené do SV

dle dohody As. MUDr. Petr Havránek

Odborná stáž - Vyšetřovací 

metody na Klinice nukleární 

medicíny

seznámení s PET a se SPECT, hybridním 

zobrazením PET/CT,  SPECT/CT, 

vyšetřeními PET/CT u onkologických 

diagnóz, v kardiologii, u zánětlivých 

procesů a v neurologii, dynamickými a 

statickými vyšetřovacími metodami 

nukleární medicíny; perfuzní SPECT 

myokardu, radionuklid. ventrikulografie, 

RKG; scintigrafie sentinelových uzlin u ca 

prsu, melanomu, gynekol. tumorů; 

dynamická a statická scintigrafie ledvin; 

scintigrafie skeletu, Octreoscan, vyš. 

zánětlivého procesu; scintigrafie štítné 

žlázy a příštítných tělísek, SPECT jater, 

SPECT mozku

internisty, kardiology, 

onkology, urology, 

neurology, gynekology, 

chirurgy, plastické chirurgy

dle dohody doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA

Klinika nukleární 

medicíny

Urologická klinika

Centrum plastické 

chirurgie a chirurgie 

ruky



Odborná stáž - Léčebné 

metody na Klinice nukleární 

medicíny

seznámení s terapeutickými metodami 

prováděnými na KNM; terapie 

onemocnění štítné žlázy pomocí 

radiojodu; radionuklidová synovektomie 

velkých, středních a malých kloubů 

pomocí radiofarmak s yttriem, rheniem a 

erbiem praktická ukázky; analgetická 

paliativní terapie kostních metastáz u 

karcinomu prostaty a prsu

internisty, endokrinology, 

ortopedy, revmatology, 

onkology

dle dohody doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D., MBA

Odborná stáž - Diagnostika a 

léčna MM

přehled klinické a laboratorní diagnostiky 

mnohočetného myelomu na úrovni 

specializovaného centra, přehled 

doporučených postupů protinádorové a 

podpůrné terapie mnohočetného 

myelomu dle aktuálních doporučení České 

myelomové skupiny, získané vědomosti 

mohou být využity pro klinickou praxi

lékaře napříč klinickými 

obory
dle dohody

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 

MUDr. Hana Plonková

Odborná stáž - Hematologická 

morfologie

nátěry periferní krve a kostní dřeně - od 

základu až po složité diagnózy, vzácné 

cytomorfologické nálezy, cytochemická 

vyšetření, cílem je získání a upevnění 

vědomostí vrutinní hematologické 

morfologii pro každodenní praxi v 

hematologické laboratoři, upozornění na 

akutní hematologická onemocnění, 

vzácné diagózy, jejichž časná diagnostika 

je nutná pro úspěšnou léčbu

lékaře hematology - 

morfology lékaře v přípravě 

na atestaci z hematologie

hematologické laboranty

dle dohody MUDr. Jana Zuchnická

Odborná stáž - Zpracování 

biologického materiálu

principy separace a iarchivace 

biologického materiálu, imunomagnetická 

separace nádorových buněk, zmražování 

buněk, izolace

RNA/DNA,

doktorandy, laboranty 

vysokoškolsky vzdělané 

pracovníky s 

přírodovědeckým 

vzděláním

dle dohody

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.           

Mgr. Petra Vrublová

Eva Jakšíková, DiS.

Odborná stáž - Heparinem 

indukovaná trombocytopenie

teoretický a praktický přehled ověřených 

přístupů k diagnostice a terapii heparinem 

indukované trombocytopenie, stáž je                       

koncipována tak, by nabyté vědomosti 

mohly být bezprostředně využity v 

každodenní klinické praxi

lékaře napříč klinickými 

obory
dle dohody MUDr. Jaromír Gumulec

Odborná stáž - Klinické studie - 

teorie a praxe na příkladu 

mnohočetného myelomu

teoretický a praktický přístup při řešení 

klinických studií, seznámení se správnou 

klinickou praxí a legislativními postupy v 

rámci klinických studií (uvedeno na 

příkladu mnohočetného myelomu)

lékaře napříč klinickými 

obory
dle dohody

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. 

MUDr. Hana Plonková

Odborná stáž - Raritní 

monoklonální gamapatie a 

jejich léčba

přehled klinické a laboratorní diagnostiky 

některých raritních monoklonálních 

gamapatií - Waldenströmovy 

makroglobulinemie a AL- amyoidózy, 

přehled doporučených postupů terapie 

těchto klinických jednotek včetně 

komplexní podpůrné péče, stáž je 

koncipována tak, by nabyté vědomosti 

mohly být bezprostředně využity v 

každodenní klinické praxi

lékaře napříč klinickými 

obory
dle dohody

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.        

MUDr. Hana Plonková

Klinika nukleární 

medicíny

Klinika hematoonkologie



Odborná stáž - Diagnostika 

poruch hemostázy

praktický přehled ověřených přístupů ke 

klinické a laboratorní diagnostice poruch 

hemostázy s krvácivými, trombotickými i 

trombohemoragickými projevy u 

hospitalizovaných i ambulantních 

pacientů, stáž je koncipována tak, by 

nabyté vědomosti mohly být 

bezprostředně využity v každodenní 

klinické

praxi

internisté, hematologové, 

hematologičtí laboratorní 

pracovníci

dle dohody
MUDr. Jaromír Gumulec                  

MUDr. Martin Kořístka

Odborná stáž - Imunitní 

cytopenie - ITP, AIHA

praktický přehled ověřených přístupů k 

diagnostice a terapii imunitních cytopenií, 

především trombocytopenie a 

hemolytické anemie u hospitalizovaných i 

ambulantních pacientů, je koncipována 

tak, aby nabyté vědomosti mohly být 

bezprostředně využity v každodenní 

klinické praxi

internisté, hematologové, 

hematologičtí laboratorní 

pracovníci

dle dohody
MUDr. Jaromír Gumulec                      

MUDr. Martin Kořístka

Odborná stáž - Diagnostika a 

léčba AL amyloidosy

stáž poskytuje přehled klinické a 

laboratorní diagnostiky AL amyloidosy na 

úrovni specializovaného centra, součástí 

této akce je i praktický nácvik odběru 

podkožního tuku (AFA, abdominal fat 

aspiration) jako základního nejméně 

zatěžujícího výkonu, hrajícího důležitou 

roli v diagnostickém algoritmu, dále 

vzdělávací akce nabízí přehled  

doporučených  postupů prodinádorové a 

podpůrné terapie AL amyloidosy dle 

aktuálních českých a mezinárodních 

doporučení, získané vědomosti mohou 

být využity pro klinickou praxi

internisté, hematologové, 

hematologičtí laboratorní 

pracovníci

dle dohody
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.       

MUDr. Tomáš Jelínek

Seminář - Problematika 

toxikologických vyšetření z 

pohledu praxe

odběr materiálu, spolupráce klinika s 

toxikologem, intoxikace - kazuistiky
lékaře klinických oborů jaro

RNDr. Marie Staňková, Ph.D.            

MUDr. Marek Dokoupil, MBA

Seminář - Práce lékaře na 

místě nálezu těla

práce lékaře na místě nálezu těla, soudně 

lékařské kazuistiky
lékaře klinických oborů podzim

MUDr. Petr Handlos, Ph.D.              

MUDr. Marek Dokoupil, MBA

Ústav laboratorní 

medicíny, Oddělení 

klinické

farmakologie

Kurz - Therapeutic Drug 

Monitoring
terapeutické monitorování hladin léčiv

klinické farmakology lékaře

farmaceuty

biochemiky

dle dohody doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph. D.

Odborná stáž - Základy 

zobrazování MDCT

principy CT zobrazování, standardní a 

speciální vyšetřovací postupy, zpracování 

dat, hodnocení

nálezů

lékaře - radiodiagnostiky dle dohody MUDr. Tomáš Jonszta, MBA

Současné možnosti 

zobrazovacích metod pro 

medicínu 1. linie

seznámení s celým spektrem 

zobrazovacích postupů, které jsou v RDG 

ústavu FNO dostupné pro širokou 

praktickou veřejnost, budou uvedeny 

efektivní algoritmy použití jednotlivých 

zobrazovacích metod a jejich dostupnost, 

současné trendy v přenosu, zpracování a 

uchovávání obrazových dat, funkci 

webových prohlížečů – vše s názorným 

předvedením a možností samostatného 

vyzkoušení (zmíněna bude teleradiologie a 

základy telemedicíny)

praktické lékaře 

ambulantní specialisty
dle dohody MUDr. Tomáš Jonszta, MBA

Odborná stáž - Základy 

zobrazování magnetickou 

rezonancí

principy MR zobrazování, základní a 

speciální vyšetřovací postupy, zpracování 

dat, hodnocení

nálezů

lékaře - radiodiagnostiky dle dohody MUDr. Jaroslav Havelka

Odborná stáž - Pitevní 

diagnostika
pitvy dospělých a plodů

lékaře – patology, zvláště 

jako příprava na Základní 

patologický kmen

dle dohody

MUDr. Vladimír Židlík, MIAC

doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. 

Ústav patologie

Ústav soudního lékařství

Ústav radiodiagnostický

Klinika hematoonkologie



Doškolovací kurz pro lékaře z 

oboru Kožní lékařství

eitelové léze, dermatózy, dermatitidy, 

melanocytární léze, adnexální léze, kožní 

lymfomy a molekulární genetiku nádoru 

pro dermatology

pro neatestované lékaře po 

skončení studia 

magisterského studia, se 

zaměřením na 

dermatologii, předatestační 

kurz 

dle dohody 

MUDr. Žiak, MUDr. Hurník, 

MUDr. Židlík, MUDr. Flodr, 

doc. Škarda, doc. Brychtová 

Doškolovací kurz pro mediky 

a pro začínající lékaře po 

skončení studia v oboru 

Patologie

bioptická a autoptická činnost, seznámení 

adeptu pro obor patologie s rutinní praxí

pro mediky a pro začínající 

lékaře po skončení studia 
dle dohody 

MUDr. Židlík, MUDr. Mičulková, MUDr. 

Čierna, Mgr. Vaculová, 

Mgr. Hulínová, R. Kabeláčová

Odborná stáž - Cytologie

teoretické informace a praktické ukázky 

problematiky cytologické diagnostiky z 

různých topografických oblastí

lékaře - patology, zvláště 

jako příprava na Základní 

patologický kmen

dle dohody
doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc. 

MUDr. Vladimír Židlík, MIAC

Krevní centrum
Odborná stáž - Základy 

transfúzního lékařství

základní problematika transfúzního 

lékařství, transfúzní přípravky, krevní 

deriváty, předtransfuzní vyšetření, 

určování krevních skupin a jejich význam 

pro klinickou praxi, vyšetření protilátek 

proti erytrocytům, trombocytům a 

leukocytům, potransfuzní reakce

lékaře dle dohody
doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D. 

MUDr. Martin Kořístka

Odborná stáž - Příjem 

pacientů na urgentním příjmu 

FNO

problematika přijímání pacientů se 

selháním 

vitálních funkcí

lékaře příjmových oddělení 

lékaře ARO

lékaře PNP

1 týden dle 

dohody
MUDr. Jiří Bílek

Odborná stáž - Management 

polytraumatu na urgentním 

příjmu

diagnostika a algoritmy ošetřování 

polytraumatu na urgentním příjmu

lékaře – 

traumatology 

a chirurgy

dle dohody
MUDr. Stanislav Jelen, MBAce                        

MUDr. Renata Ječmínková, Ph.D.

Oddělení centrálního 

příjmu

Ústav patologie


