INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE
V OBORU GASTROENTEROLOGIE
pořádané LF a FN Hradec Králové ve dnech 3. – 4.6.2021
(garant oboru prof. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D.)

Přístup k atestační zkoušce
Přihlásit se k vykonání atestační zkoušky v oboru gastroenterologie je možné podle všech v současné
době platných vzdělávacích programů (VP), vydaných v 2005, 2009/2010, 2011 a 2015, 2019. Uchazeč
musí splnit podmínky vzdělávacího programu, který byl platný dle data zařazení.
Přihláška k atestaci
je k dispozici v aplikaci EZP https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE.
Po vyplnění vytiskněte a zajistěte požadované podpisy a razítka. Podpis školitele, statutární zástupce
Vaší nemocnice (ředitel či jeho zástupce v době jeho nepřítomnosti) a podpis Váš. Dále přiložte kopie
stránek z průkazu odbornosti o absolvovaných stážích, kurzech odborných i kurzech povinných a
seznam provedených kompletních výkonů ve formě záznamu v logbooku. Pro VP 2019 již logbooky
nejsou vydávány a záznamy se provádí pouze do průkazu odbornosti, nebo na volné listy.
Věstník MZ 1/2013
Upozorňujeme, že Věstník MZ 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP kurzy „Lékařská první
pomoc“ a „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“. Věstník stanovuje dobu
platnosti těchto kurzů na 5 let. Dále prodlužuje platnost kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence
škodlivého užívání NL“ na dobu 10 let od jeho absolvování. Absolvování výše uvedených kurzů pro
lékaře, kteří přistupují k atestaci podle VP z roku 2011, je povinné.
Akreditace pracovišť
Doložení praxe musí odpovídat požadavkům jednotlivých VP na akreditovaná pracoviště. Stáže musí
být absolvovány na pracovištích, která získala akreditaci pro daný VP, dle data zařazení lékaře. Pro
zařazené od 1.7.2017, musí být uděleny nové akreditace pro specializovaný výcvik a akreditace pro
kmen se řídí Vyhláškou o vzdělávání v základních kmenech č. 397/2020 Sb.
Řádně vyplněnou přihlášku, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných
kurzů s požadovanými přílohami, je nutné zaslat do 6. 4. 2021.
na adresu:
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Děkanát
Specializační vzdělávání lékařů
Šimkova 870
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

Termín konání atestační zkoušky:
3. 6. 2021 – praktická část, test
4. 6. 2021 – teoretická část
Vlastní atestační zkouška:
Praktická část:
- sonografie
- koloskopie
V den úspěšného složení praktické části zkoušky následuje absolvování písemného strukturovaného
testu, který zahrnuje všechny části oboru, dosažení nejméně 65%
Praktickou část zkoušky lze absolvovat pouze po zaslání přihlášky a dále pozvánky k atestační zkoušce
na pořádající LF UK v Hradci Králové.
K vykonání praktické zkoušky je uchazeč povinen uzavřít smlouvu na odbornou stáž ve Fakultní
nemocnici Hradec Králové. Jmenný seznam lékařů bude do FN zaslán z LF. Kontaktní osoba: Bc. Renata
Hanušová, tel: 495 834 152, e-mail: renata.hanusova@fnhk.cz
Pokud uchazeč v praktické části neprospěl, nepokračuje se písemným testem ani teoretickou částí a je
celkově hodnocen „neprospěl“.
Teoretická část:
-

3 odborné otázky

Pokud uchazeč neuspěje při teoretické části, úspěšně složená praktická část atestační zkoušky nebo
test, jsou uchazeči uznány, pokud k úspěšnému vykonání teoretické části atestační zkoušky dojde do
2 let ode dne vykonání její praktické části.

Poplatek za atestační zkoušku se zasílá na bankovní účet pořádající LF. Informace o platbě a další
organizační pokyny obdrží každý lékař v Pozvánce k atestační zkoušce, která se odesílá 30 dnů před
termínem konání atestační zkoušky.
Otázky k atestaci
Platné atestační otázky jsou veřejně dostupné na webu MZČR i na webu lékařských fakult.
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru/Atestace/Atestacniotazky/

