
od do místo konání

3 dny teorie 24 17.10.2022 19.10.2022 FN Motol

16.01.2023 20.01.2023

20.02.2023 24.02.2023

1 týden   praxe 40 06.03.2023 10.03.2023 FN Motol

17.04.2023 21.04.2023

15.05.2023 19.05.2023

2 týdny praxe 80 29.05.2023 09.06.2023 FN Motol

FN Motol

FN Motol2 týdny teorie 80 Intenzivní péče v klinických oborech

Základy intenzivní medicíny

Datum zařazení do specializačního vzdělávání:    

                                                                                                      Základní modul

Intenzivní péče (věstník MZ č. 5/2020)

                                                                    Povinné specializační vzdělávání v oboru    18-24 měsíců

Jméno rezidenta:
Datum zahájení rezidentury:  

Odborná praxe u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího akutní lůžkovou péči 
intenzivní. Tento poskytovatel nemusí být akreditovaným zařízením podle § 45,zákona 
č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odborná praxe u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího akutní lůžkovou péči 
intenzivní. Tento poskytovatel nemusí být akreditovaným zařízením podle § 45,zákona 
č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah
Část vzděl. 
programu

Název moduluPočet hodin

                                                                                                    Odborný modul 2

Role specialisty v poskytování zdravotních služeb

                                                                                                    Odborný modul 1

                                                                                                    Odborný modul 3 

2 týdny teorie 80

1 týden   teorie 40 11.09.2023 15.09.2023 FN Motol

1 týden   praxe 40 18.09.2023 22.09.2023 FN Motol

1 týden   teorie 40 06.11.2023 10.11.2023 FN Motol

1 týden   praxe 40 20.11.2023 24.11.2023 FN Motol

1 týden   teorie 40 22.01.2024 26.01.2024 FN Motol

1 týden   praxe 40 29.01.2024 02.02.2024 FN Motol

2 týdny praxe AZ 80 01.09.2023 31.03.2024 FN Motol

Celkem  624

Datum vyhotovení:

Podpis školitele : Podpis rezidenta:

Odborná praxe u akreditovaného poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího akutní 
lůžkovou péči intenzivní. Tento poskytovatel musí být akreditovaným zařízením podle § 45, 
zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějích předpisů.

                                                                                                    Odborný modul 6

Odborná praxe u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího akutní lůžkovou péči 
intenzivní. Tento poskytovatel nemusí být akreditovaným zařízením podle § 45,zákona 
č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                                    Odborný modul 4

Diagnostické, terapeutické a ošetřovatelské výkony v intenzivní medicíně.

Odborná praxe u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího akutní lůžkovou péči 
intenzivní. Tento poskytovatel nemusí být akreditovaným zařízením podle § 45,zákona 
č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vybrané kritické stavy v intenzivní medicíně 

Odborná praxe u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího akutní lůžkovou péči 
intenzivní. Tento poskytovatel nemusí být akreditovaným zařízením podle § 45,zákona 
č.96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                                    Odborný modul 5 

Anesteziologie a algeziologie

                                                                                                    Odborný modul 3 

Podpis školitele : Podpis rezidenta:


