INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU
Anesteziologie a intenzivní medicína konané 22.-26.11.2021
garant oboru doc. MUDr. Pavel Dostál, Ph.D.
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Přístup k atestační zkoušce
•

•

•

K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích programů
(VP) vyd. v r. 2005, 2009/2010, 2011, 2015 dle jejich platnosti v době zařazení a možnosti si
program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak
v praktické části, a to včetně kmene. Jednotlivé VP nelze kombinovat.
V případě podané přihlášky podle VP 2019 je třeba mít doloženo Rozhodnutí o uznání praxe
z předchozích VP oboru AIM udělené MZ ČR. V tomto případě nelze přecházet bez rozhodnutí
ohledně praktické a teoretické části.
Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a
povinných kurzů s požadovanými přílohami zašlete nejpozději do 21.9.2021 (datum odeslání) na
adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Odd. specializačního vzdělávání lékařů (SVL), Šimkova
870, 500 03 Hradec Králové, viz kontakty www.lfhk.cuni.cz
V době podání přihlášky je třeba mít vše, tj. povinnou praktickou i teoretickou část konkrétního
vzdělávacího programu, splněno.
Viz Novela zákona 67/2017, § 21 Atestační zkouška (2): Předpokladem pro přihlášení k atestační
zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným
vzdělávacím programem; splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená
organizace.
Viz Vyhláška 282/2019, o zkouškách, část Atestační zkouška § 8 Přihláška k atestační zkoušce
(1) Uchazeč podává přihlášku k atestační zkoušce ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci,
nejpozději 60 dnů před termínem jejího konání.

Organizace, místo konání
•

•

Praktická i teoretická část proběhnou ve dnech 22.-26.11.2021 na akreditovaném pracovišti KARIM
FN HK. Atestační zkouška bude pro pozvaného lékaře organizována v jednom konkrétním dni,
nejdříve část praktická, poté ústní. Neúspěch v prvé části znamená nemožnost pokračovat a
výsledek celé zkoušky je „neprospěl“.
Další konkrétní informace a organizační pokyny obdrží každý lékař v Pozvánce k atestační zkoušce,
která mu bude zaslána 30 dní před termínem konání atestace.

Písemný test, nové kurzy
•

•

Předpokladem k přístupu k atestační zkoušce podle VP 2005, 2009/2010, 2011 a 2015 je mimo jiné
úspěšné vykonání písemného testu MCQ. Povinný test je aktuálně organizován dne 17.9.2021 na
LF MU Brno a na 2. LF Praha. Prosím, přihlašujte se přímo na konkrétní fakultu. K přihlášce doložíte
úspěšné absolvování testu. Potvrzení o absolvování testu je možné k již dodané přihlášce
naskenovat ihned po jeho obdržení. Platnost testu není časově omezena, tj. je možné dodat test
z minulého období.
VP 2019 uvádí nové povinné kurzy: Základy AIM (30 hodin) a Simulace kritických stavů (16 hodin).
Všichni, kteří budou přistupovat ke zkoušce dle VP 2019 musí mít tyto kurzy absolvovány a dodáno
potvrzení o absolvování kurzů spolu s přihláškou, tj. 60 dní před zkouškou.

Věstník 1/2013
Upozorňujeme, že Věstník MT 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP 2011 kurzy
Lékařská první pomoc a Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy.

Otázky k atestaci
•

Platné atestační otázky jsou oficiálně zveřejněny na webu MZ ČR https://www.mzcr.cz/atestacnizkousky/

