INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ
pořádané LF v Hradci Králové dne 20. 5. 2021
(garant doc. MUDr. Jiří Chaloupka, CSc.)

Přístup k atestační zkoušce
• K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech platných vzdělávacích
programů vydaných v r. 2005, 2009-2010, 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.
• Řádně vyplněnou přihlášku na webové aplikaci MZ – EZP https://ezp.mzcr.cz/, s
chronologickým přehledem požadované praxe, přehledem povinných kurzů a seminářů,
zašlete spolu s požadovanými přílohami nejpozději 60 dnů před atestací, tj. do 20.3.2021 na
adresu: Lékařská fakulta v Hradci Králové, Specializační vzdělávání lékařů (SVL), Šimkova
870, 500 38 Hradec Králové, viz www.lfhk.cuni.cz
Organizace, místo konání
• Místo konání – Klinika pracovního lékařství, Nezvalova 265, Hradec Králové. Atestační
zkouška bude pro přihlášené organizována v jednom dni, nejprve část praktická, poté bude
probíhat část teoretická. Při prokázání nedostatečných znalostí a praktických dovedností
během praktické části zkoušky, je zkouška hodnocena „neprospěl/a“ a v teoretické části
zkoušky se již nepokračuje. Bližší informace budou obsaženy v pozvánce, kterou atestující
lékaři obdrží 30 dní před konáním atestace.
Kurzy
• Upozorňujeme lékaře, že Ministerstvo zdravotnictví Věstníkem 1/2013 znovu zařazuje jako
povinnou součást vzdělávacích programů SV kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy
lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro VP 2005 platí kurz „Základy
zdravotnické legislativy“). Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve
vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o
absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn.
Publikace
• Předpokladem přístupu k atestační zkoušce je předložení publikace přijaté v odborném
lékařském tisku. Termín odevzdání nejméně 30 dní před termínem konání atestace na adresu
LF, Specializační vzdělávání lékařů. Další požadavky na publikaci jsou uvedeny na stránkách
LF,
viz.
odkaz:
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavanilekaru/Atestace/Atestacni-zkousky/

Atestační otázky
• Platné atestační otázky jsou zveřejněny na stránkách MZ ČR a LF, viz. odkaz:
http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek_13327_936_3.html

