Jak získat akreditaci pro praktickou část specializační
přípravy v nástavbovém oboru Paliativní medicína
Základní rámcové požadavky
O akreditaci se může ucházet zařízení, které splňuje následující podmínky (dle Vzdělávacího
programu Paliativní medicína 2021)


Personální
zabezpečení

Školitel má specializovanou způsobilost nebo zvláštní odbornou
způsobilost nebo zvláštní specializovanou způsobilost v oboru paliativní
medicína nebo paliativní medicína a léčba bolesti a minimálně 3 roky
praxe v oboru od získání specializované způsobilosti nebo min. 1 rok
praxe od získání zvláštní odborné způsobilosti nebo zvláštní
specializované způsobilosti a s minimálním úvazkem 0,5 u daného
poskytovatele zdravotních služeb.
 Poměr školitel/školenec – 1:3.
 Dostupnost dalších zdravotnických a nezdravotnických pracovníků,
se kterými školitel pravidelně spolupracuje formou interdisciplinárního
řešení jednotlivých pacientů („case management“)“
- všeobecná zdravotní sestra,
- sociální pracovník,
- klinický psycholog nebo jiný pracovník s psychoterapeutickým
výcvikem,
- duchovní, nemocniční kaplan nebo pastorační asistent.
 Školitel dokládá svou způsobilost při žádosti o akreditaci pracoviště
profesním životopisem a přehledem svých odborných a pedagogických
aktivit v posledních 5 letech.

Organizační
a provozní
požadavky

 Péče o pacienty má týmový multioborový charakter.
 AZ svým rozsahem činností pokrývá plné spektrum činností a výkonů,
které si má školenec v rámci přípravy osvojit.

Věcné
a technické
vybavení



Požadované
výkony

Zařízení disponuje alespoň 2 formami specializované paliativní péče:
- ambulance paliativní medicíny,
- mobilní specializovaná paliativní péče
- nemocniční konziliární tým paliativní péče,
- lůžkový hospic/oddělení specializované paliativní péče.

 Zařízení poskytuje paliativní péči minimálně 200 novým pacientům
za kalendářní rok.

Prakticky:
1. Žadatel poskytuje alespoň 2 formy paliativní péče, tedy např. ambulance paliativní
medicíny + nemocniční konziliární tým nebo lůžkový hospic + mobilní hospic. Není
nezbytnou podmínkou, aby měl na dané služby smlouvu se zdravotními pojišťovnami,
ale je to samozřejmě žádoucí.
2. Na pracovišti musí pracovat jako školitel minimálně jeden lékař s atestací z paliativní
medicíny nebo paliativní medicíny a léčby bolesti, a to minimálně na úvazek 0,5.
3. Pro fakultní nemocnice navíc platí, že školitel musí mít součet svého klinického

úvazku ve fakultní nemocnici a úvazku na příslušné lékařské fakultě minimálně 1,0
(viz zákon 95/2004 Sb,,§ 20, odst.5)
4. Jsou přítomny další nezbytné profese multidisciplinárního paliativního týmu (sestra,
sociální pracovník, psycholog nebo jiný pracovník s psychoterapeutickým výcvikem,
nemocniční kaplan nebo pastorační asistent
5. Zařízení poskytuje své služby v oboru paliativní medicína alespoň 200 novým
pacientům ročně

Jak mohu o akreditaci zažádat
Podrobné instrukce k vyplnění žádosti o akreditaci jsou uvedeny na webu ministerstva zdravotnictví:
https://www.mzcr.cz/jak-lze-ziskat-akreditaci-a-co-je-nutne-dolozit/#files

Co bude k žádosti potřeba doložit
Podrobné informace jsou na výše uvedené webové stránce.
Stručně:

Praktická část přípravy
Pokud akreditované pracoviště neposkytuje služby v celém rozsahu praktické části
vzdělávacího programu, bude potřeba doložit smlouvy o spolupráci při zajištění specializační
přípravy v oboru paliativní medicína se zařízeními, které nabízejí ostatní části. Viz Vzor
smlouvy
Např. MOÚ Brno disponuje ambulancí paliativní medicíny, nemocničním týmem paliativní
péče a je akreditovaným pracovištěm klinické onkologie. Bude tedy muset doložit smlouvu o
spolupráci s lůžkovým hospicem, mobilním hospicem a zařízením následné péče.

Teoretická část přípravy (povinné atestační kurzy)
Do žádosti bude dále třeba vyplnit, že máte/budete mít smlouvy s akreditovanými
poskytovatelem těchto kurzů (IPVZ nebo ČSPM ČLS JEP)

Poznámka: v tuto chvíli není jasné, jak rychle MZ ČR žádosti zhodnotí a rozhodne.
Zařízením, která se chtějí o akreditaci ucházet, přesto doporučujeme, aby žádost připravili a
poslali co nejdříve.

12.11.2021
Za pracovní skupinu ČSPM pro vzdělávání
MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
Prim. MUDr. Irena Závadová

