INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA konané dne 6. 5. 2021
garant oboru doc. MUDr. Jiří Doležal, 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 přiloženo
Rozhodnutí o uznání praxe z předchozích VP oboru Nukleární medicína 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 5. 3. 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 (praktickou i teoretickou část) požadované
k přístupu k atestační zkoušce 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.
Termín a místo konání
• Praktická i teoretická část zkoušky proběhne dne 6. 5. 2021 na Oddělení nukleární
medicíny Fakultní nemocnice a LF v Hradci Králové, budova č. 23, Pavilon profesora
Bašteckého. Zkouška bude pro atestující jednodenní, v pořadí praktická a teoretická část
zkoušky. Praktická část se koná v teoretické rovině, nebudete tedy potřebovat smlouvu
s FN HK ohledně přístupu k pacientovi.
Další potřebné konkrétní informace, mj. i o poplatku za zkoušku, obdržíte v Pozvánce ke
zkoušce zasílané 30 dní před dnem atestací.
Kurzy
• Upozorňujeme, že Věstník MZ 1-2013 znovu zařazuje jako povinnou součást
vzdělávacích programů VP 2011 kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské
etiky, komunikace, managementu a legislativy“.
Otázky k atestaci
• Platné zkušební otázky jsou zveřejněny na webu MZ ČR, viz
https://www.mzcr.cz/atestacni-zkousky/

