
Informace o novém vzdělávacím programu nástavbového oboru 

Paliativní medicína 
 

Ve Věstníku MZ ČR 11/2021 vyšel nový vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní 

medicína. Jeho plné znění naleznete na webu ČSPM ČLS JEP a také na webu IPVZ Praha.  

Oproti původnímu programu je v novém programu odlišná délka a struktura povinných 

praxí a kurzů. Odlišné jsou také požadavky a průběh atestační zkoušky.  Srovnání 

původního a nového vzdělávacího programu ukazují následující tabulky 

 

Povinné praxe 

Nový vzdělávací program 

Akreditované zařízení Počet měsíců 

paliativní medicína – v akreditovaném zařízení níže uvedených oborů* 

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené 

vzdělávacím programem paliativní medicína.   

6 

z toho 

akreditované zařízení pro obor klinická onkologie** 

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky 

stanovené vzdělávacím programem klinická onkologie. 

2 týdny 

pracoviště lůžkové následné nebo dlouhodobé péče v oboru 

geriatrie nebo vnitřní lékařství nebo pneumologie 

a ftizeologie nebo psychiatrie nebo anesteziologie 

a resuscitace** 

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky 

stanovené vzdělávacím programem geriatrie nebo vnitřní 

lékařství nebo pneumologie a ftizeologie nebo psychiatrie nebo 

anesteziologie a resuscitace. 

2 týdny 

akreditované zařízení dětské onkologie a hematologie*** 

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky 

stanovené vzdělávacím programem onkologie a hematologie. 

4 týdny 

paliativní medicína – v akreditovaném zařízení nástavbového oboru 

paliativní medicína.  

Poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené 

vzdělávacím programem paliativní medicína.   

6 

z toho 

ambulance paliativní medicíny 4 týdny 

poskytovatel mobilní paliativní péče („domácí“ hospic) 4 týdny 

oddělení paliativní medicíny v nemocnici nebo samostatný 

lůžkový hospic 

4 týdny 

konziliární pracoviště paliativní medicíny v rámci jiného 

lůžkového zdravotnického zařízení  
4 týdny 

 



 

 

Původní (starý) vzdělávací program 

 

   

Povinné kurzy 

Nový vzdělávací program 

Kurzy, seminář Počet dní 

 kurz Etické a právní aspekty paliativní a hospicové péče 1 

 kurz Sociální a spirituální aspekty paliativní a hospicové péče  1 

 kurz Psychologie v paliativní a hospicové péči  3 

 kurz Komunikace v paliativní a hospicové péči 3 

 kurz Management bolesti a ostatních symptomů  3 

 Multidisciplinární kazuistický seminář 2 

 

 

Původní (starý) vzdělávací program 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Průběh atestační zkoušky 

Nový vzdělávací program 

Vlastní závěrečná zkouška 

• teoretická část – 2 odborné otázky, 

• praktická část – rozbor klinického případu (pacienta): stanovení cíle péče, 

diagnostický a léčebný plán péče (klinické, etické, komunikační a organizační 

aspekty). 
 

Podle nového vzdělávacího programu není povinnou součástí přípravy vypracování 

závěrečné/atestační práce. 

 

Původní (starý) vzdělávací program 

 

 

 

Podle kterého vzdělávacího programu atestovat? 
 

U lékařů zařazených do specializační přípravy po 1.11.2021 bude atestační příprava probíhat 

podle nového vzdělávacího programu. 

Lékaři zařazení do specializační přípravy před 1.11.2021 se budou moci rozhodnout, zda 

dokončí atestační přípravu podle starého nebo nového vzdělávacího programu. Pokud se 

rozhodnou dokončit atestační přípravu podle nového programu, musí splnit povinné praxe 

podle nového programu. Budou jim uznány kurzy dle původního/starého vzdělávacího 

programu.    

 


