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Vážení přátelé, 

            

dostává se Vám do rukou široká nabídka našich vzdělávacích akcí pro 

rok 2021. 

Stejně jako v minulých letech nabízíme velký výběr vzdělávacích akcí, 

především odborných stáží a kurzů.   

FN u sv. Anny v Brně má akreditaci MZČR k realizaci 36 vzdělávacích 

programů oborů specializačního vzdělávání lékařů, stomatologů a farmaceutů 

a  34 vzdělávacích programů oborů specializačního vzdělávání, 

certifikovaných a kvalifikačních kurzů pro zdravotnické pracovníky 

nelékařských profesí. Od roku 2019 máme akreditace pro vzdělávání ve 13 ti 

základních kmenech dle Vyhlášky 221/2018 Sb. a 25 základních oborů dle 

nových vzdělávacích programů.  

  Všechny akce mají jedno společné: jsou vedeny odborníky, kteří 

ovládají svůj obor a svou problematiku na vysoké úrovni a nabízejí Vám 

svoje znalosti a vědomosti. 

Účast na Vámi vybraných vzdělávacích akcích z této nabídky Vám 

zprostředkují a potřebné informace poskytnou zaměstnanci oddělení 

vzdělávání. 

  Ve vzdělávání, stejně jako při získávání praktických zkušeností, Vám 

přejeme mnoho úspěchů. 

 

 

                                       

 

 

                                                   Personální úsek – odbor vzdělávání 

                                                         FN u sv. Anny v Brně 
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INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ 

 

Platební podmínky: 

Cena vzdělávací akce – dle platného ceníku FN u sv. Anny v Brně. 

Poplatek za odbornou stáž na pracovišti akreditovaném pro výuku specializačního 

vzdělávání činí 450,- Kč na osobu a den, max. však 6 000,-Kč za měsíc a jeli stáž delší než 

1 měsíc, pak je cena za každý následující den od zahájení 2. měsíce stáže 100,-Kč na osobu 

a den. Poplatek za školící místo (bez akreditace) činí 424,-Kč (nad jeden měsíc 101,- Kč) 

na osobu a den. Poplatek za praxi studentů (kromě LF MU a brněnských zdravotnických 

škol) činí 101,-Kč/den. Uvedené poplatky zahrnují 21% DPH. V poplatku není zahrnuto 

ubytování ani stravování. U některých typů vzdělávacích akcí (např. odborných kurzů) je 

cena uvedena v textu. Poplatek za stáž se hradí bankovním převodem nebo v hotovosti na 

pokladně FN u sv. Anny v Brně. Poplatek za ubytování se platí v hotovosti. 

 

Stravování a ubytování: 

Ve FN u sv. Anny je možné si zajistit stravování.  

Kontakt – tel.: 543 183 501,  543 183 512 

 

FN u sv. Anny v Brně má možnost ubytování v Internátu zdravotních sester (IZS), 

Výstavní 17, Brno, http://hotel.fnusa.cz/.  Tato možnost je omezená zájmem účastníků, proto 

je nutné objednat si ubytování nejpozději 14 dnů před zahájením školicí akce. 

Kontakt na správce: tel. 543 184 001 a 543 184 002.  

 

Cena ubytování je dle ceníku FN u sv. Anny v Brně (včetně 15%  DPH): 

 
Ceny ubytování ve 2-lůžkovém pokoji: 

    

1 host ubytovaný ve 2-lůžkovém pokoji za noc  490,00 Kč 

2 hosté ubytovaní ve 2-lůžkovém pokoji za noc  360,00 Kč 

  

1 účastník AKK Sanitář  ubytovaný ve 2-lůžkovém pokoji za noc 385,00 Kč 

2 účastníci AKK Sanitář  ubytovaní ve 2-lůžkovém pokoji za noc 285,00 Kč 

  
 

Doprava: 

 do FN u sv. Anny v Brně od hlavního vlakového nádraží tramvají č. 1  směr Bystrc 

nebo tramvaj č. 2 směr Modřice , od ÚAN Zvonařka autobusem č. 51  a vystoupit na 

zastávce Hybešova.  

 do IZS FN u sv. Anny v Brně od hlavního vlakového nádraží tramvají č. 1 směr Bystrc, 

od ÚAN Zvonařka autobusem č. 84 a vystoupit na zastávce Mendlovo nám. 

 

Postup přihlášení: 

1) zájemce o školící místo/odbornou stáž dle ”Nabídky vzdělávacích akcí” FN u sv. Anny 

v Brně (dále jen FNUSA) si nejprve domluví termín účasti přímo se školitelem nebo 

garantem akce . 

http://hotel.fnusa.cz/
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2) Poté kontaktuje Odbor vzdělávání, kde mu bude vyhotovena smlouva o zajištění školního 

místa: Bc. Jana Zichová, 543 183 295, e-mail jana.zichova@fnusa.cz nebo Mgr. Dagmar 

Klimentová, č.tel. 543 182 185,  e-mail: dagmar.klimentova@fnusa.cz , budova C, 3.patro. 
Pro vyhotovení smlouvy zájemce pošle vyplněnou přihlášku na vzdělávací akci nebo  

nahlásí e-mailem či telefonicky:  

- termín a název školícího místa (obor specializačního vzdělávání)  (termín domluvený 

se školitelem je nutno doložit písemně – stačí formou přeposlaného e-mailu od 

školitele) 
- lékaři ve specializační přípravě uvedou obor, do kterého jsou zařazeni a datum 

zařazení 
- oddělení, kde bude školicí místo probíhat + jméno školitele 

- své osobní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození a adresu trvalého bydliště  

- a dále, je-li vyslán na stáž ze svého pracoviště (na náklady svého zaměstnavatele): 

přesný název, IČO, DIČ a adresu vysílající organizace, jméno statutárního zástupce 

vysílající organizace 

3) ”Smlouva o zajištění školícího místa” (údaje o způsobu platby jsou součástí smlouvy) 

bude zaslána zájemci o školící místo k podpisu ve 3 vyhotoveních (hradí-li stáž 

zaměstnavatel) nebo ve  2 vyhotoveních (hradí-li si náklady sám)  

4) Všechny vyhotovení smlouvy podepsané účastníkem stáže (a statutárním zástupcem 

vysílající organizace – je-li účast na školicím místě hrazena zaměstnavatelem) vrátí 

zájemce o stáž na Odbor vzdělávání Personálního úseku FN u sv. Anny v Brně, které 

zajistí podpis zástupce FN u sv. Anny v Brně a následně vrátí jedno vyhotovení smlouvy 

účastníkovi stáže. V případě, že stáž účastníkovi hradí vysílající organizace, zašle FN           

u sv. Anny v Brně dvě vyhotovení smlouvy vysílající organizaci, která zajistí předání 

smlouvy účastníkovi stáže. Jeden výtisk smlouvy archivuje FN u sv. Anny v Brně. 

Účastník, který si hradí stáž sám, přiloží ke smlouvě kopii dokladu o odborném vzdělání. 

5) Účastník je povinen předložit školiteli v den nástupu na školicí místo podepsanou 

”Smlouvu o zajištění školicího místa” (nebo její kopii) a doklad o zaplacení. Školitel 

nesmí školit na pracovišti pracovníka, který se neprokáže takto uzavřenou smlouvou              

a dokladem o zaplacení.  

6) Při nástupu na školicí místo obdrží účastník vizitku, kterou je povinen viditelně nosit po 

celou dobu trvání školního místa 

7) Absolvování školicího místa potvrdí školitel do indexu odbornosti účastníka nebo mu 

vystaví ”Potvrzení o účasti na školicí akci”. 

 

 

Kontakt:  

Bc.  Jana Zichová                    tel. 543 183 295          e-mail:  jana.zichova@fnusa.cz 

 

Mgr. Dagmar Klimentová vedoucí Oddělení vzdělávání  

tel.: 543 182 185 e-mail: dagmar.klimentova@fnusa.cz 

 

Ústředna: 543 181 111 

 

Adresa:  Odbor vzdělávání FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91, Brno 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:jana.zichova@fnusa.cz
mailto:dagmar.klimentova@fnusa.cz
mailto:jana.zichova@fnusa.cz
mailto:dagmar.klimentova@fnusa.cz
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SEZNAM AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 
 

A. ZDRAVOTNIČTÍ PRACOVNÍCI DLE ZÁKONA č. 95/2004Sb.: 

 

Přechodné ustanovení čl. II zákona č. 67/2017 Sb.:    

 

Akreditované zařízení může i po dni nabytí účinnosti zákona 95/2004 Sb.(1.7.2017) uskutečňovat 

vzdělávání: 

 

a) ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 95/2004 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena akreditace, nejdéle však po 

dobu 7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,  

b) v základním oboru ve vzdělávacím programu, k němuž mu byla podle § 17 zákona č. 

95/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, udělena 

akreditace, i když lhůta pro udělení akreditace uplynula, nejdéle však po dobu 10 let ode 

dne nabytí účinnosti tohoto zákona,  

 

pokud po celou dobu uskutečňování vzdělávání ve vzdělávacím programu budou splněny všechny 

podmínky, za nichž byla akreditace k tomuto programu udělena, a to pro účastníky specializačního 

vzdělávání, kteří budou do vzdělávacího programu zařazeni nejpozději přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 
 

akreditace pro realizaci vzdělávacích programů – pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 

zařazené do oboru do 30.6.2017: 

 

1) Alergologie a klinická imunologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 9.2.2024)     

2) Anesteziologie a intenzivní medicína – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do  

13.11.2024)     

3) Angiologie (platnost do 29.6.2025)     

4) Cévní chirurgie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 27.06.2025)     

5) Dermatovenerologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 19.05.2024)     

6) Diabetologie a endokrinologie (platnost do 31.12.2018)*    

7) Farmaceutická technologie (platnost do 13.6.2024) 

8) Gastroenterologie (platnost do 8.1.2026)     

9) Hematologie a transfúzní lékařství – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 30.10.2022)     

10) Chirurgie– dle Vyhlášky č.185/2009 Sb.  (platnost do 19.01.2025)     

11) Intervenční radiologie (platnost do 29.6.2022)     

12) Kardiologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 23.11.2024)     

13) Klinická biochemie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 21.11.2024)     

14) Klinická onkologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 10.03.2024)  

15) Klinická stomatologie – dle Vyhlášky č. 185/2009 Sb. (platnost do 23.01.2019) *   

16) Lékařská mikrobiologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 20.1.2025) 

17) Nefrologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 28.1.2024)     

18) Nemocniční lékárenství (platnost do 20.6.2024) 

19) Neurochirurgie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 1.1.2027) 

20) Neurologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 28.02.2024)     

21) Oftalmologie  – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 21. 08. 2024) 

22) Ortodoncie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 13.6.2023) 

23) Ortopedie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb.  (platnost do 25.01.2025)     

24) Otorinolaryngologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 08.02.2024)     

25) Patologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 28.12.2021)     

26) Plastická chirurgie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 9.1.2026)     

27) Pracovní lékařství – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 23.3.2024) 

28) Radiologie a zobrazovací metody (platnost do 26.10.2023)     

29) Rehabilitační a fyzikální medicína – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 28.02.2024)     

30) Revmatologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 01.05.2024)     

31) Soudní lékařství (platnost do 16.12.2021)     

aspi://module='ASPI'&link='95/2004%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='95/2004%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='95/2004%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='95/2004%20Sb.%252317'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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32) Traumatologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 13.11.2025)     

33) Urologie – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 22.12.2021) 

34) Veřejné lékárenství (platnost do 16.6.2024) 

35) Vnitřní lékařství - dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 01.12.2023)     

36) Všeobecné praktické lékařství – dle Vyhlášky č.185/2009 Sb. (platnost do 30.09.2021) 

 

*FNUSA uskutečňuje vzdělávání na základě přechodného ustanovení čl. II zákona č. 67/2017 Sb.   

 

akreditace pro realizaci vzdělávacích programů – pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 

zařazené do oboru od 1.7.2017: 

 

a) ZÁKLADNÍ KMENY 

1) Základní kmen anesteziologický – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 23.9.2024)     

2) Základní kmen dermatovenerologický – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 

11.10.2024)     

3) Základní kmen chirurgický – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 24.9.2024)     

4) Základní kmen interní – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 30.10.2024)     

5) Základní kmen neurologický – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 23.9.2024)     

6) Základní kmen neurochirurgický – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 11.10.2024)     

7) Základní kmen oftalmologický – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 19.11.2024)     

8) Základní kmen ortopedický  – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 11.10.2024)     

9) Základní kmen otorinolaryngologický – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 

11.10.2024)     

10) Základní kmen patologický – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 11.10.2024)     

11) Základní kmen radiologický – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 29.07.2024)     

12) Základní kmen urologický – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 11.09.2024)     

13) Základní kmen všeobecné praktické lékařství – dle Vyhlášky č.221/2018 Sb. (platnost do 

12.11.2024)     

 

Podané žádosti o akreditaci základních oborů – základní farmaceutické kmeny 

Základní kmen lékárenský – žádost o akreditaci podána 15.7.2019 

Základní kmen technicko-laboratorní – žádost o akreditaci podána 15.7.2019 

 

 

b) VLASTNÍ SPECIALIZOVANÝ VÝCVIK 

1) Alergologie a klinická imunologie – dle vzd. programu z roku 2018, (platnost do 7.8.2025, 

pracoviště II.typu) 

2) Anesteziologie a intenzivní medicína – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 7.8.2025, 

pracoviště III. typu) 

3) Cévní chirurgie – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 15.12.2025) 

4) Dermatovenerologie – dle vzd. programu z roku 2018, (platnost do 7.8.2025, pracoviště II. 

typu) 

5) Endokrinologie a diabetologie - dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 7.8.2025, 

pracoviště II. typu) 

6) Gastroenterologie – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 7.8.2025, pracoviště II. typu) 

7) Hematologie a transfúzní lékařství – dle vzd. programu z roku 2018, (platnost do 7.8.2025, 

pracoviště Hematologie I. typu) 

8) Chirurgie– dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 7.8.2025, pracoviště II. typu) 

9) Kardiologie – dle vzd. programu z roku 2018, (platnost do 20.11.2025) 

10) Klinická biochemie – dle vzd. programu z roku 2018, (platnost do 7.8.2025, pracoviště II. 

typu) 

11) Lékařská mikrobiologie – dle vzd. programu z roku 2018, (platnost do 7.8.2025, komplexní 

příprava v oboru lékařská mikrobiologie včetně ATB střediska) 

12) Nefrologie – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 7.8.2025, pracoviště II. typu) 

13) Neurologie – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 7.8.2025, pracoviště II. typu) 

14) Oftalmologie  – dle vzd. programu z roku 2018, (platnost do 7.8.2025, amb.pracoviště II. typu) 
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15) Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 

7.8.2025, pracoviště III. typu) 

16) Otorinolaryngologie –  dle vzd. programu z roku 2018, (platnost do 7.8.2025, pracoviště 

II.typu) 

17) Patologie – dle vzd. programu z roku 2018, (platnost do 20.1.2026, pracoviště II. typu) 

18) Plastická chirurgie – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost 12.10.2025, pracoviště III. typu) 

19) Radiologie a zobrazovací metody – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 7.8.2025, 

pracoviště II. typu) 

20) Rehabilitační a fyzikální medicína – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 7.8.2025, 

pracoviště II. typu) 

21) Revmatologie – dle vzd. programu z roku 2018, (platnost do 7.8.2025, ambulantní pracoviště) 

22) Soudní lékařství – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 7.8.2025, pracoviště II. typu) 

23) Urologie – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 5.2.2026, pracoviště II. typu) 

24) Vnitřní lékařství – dle vzd. programu z roku 2019, (platnost do 18.6.2025) 

25) Všeobecné praktické lékařství – dle vzdělávacího programu z roku 2018 (platnost do 

17.7.2024) 

 

Podané žádosti o akreditaci základních oborů – vlastní specializovaný výcvik: 

Klinická onkologie – žádost podána 4.4.2019  

Neurochirurgie – žádost podána 26.8.2019 

Farmaceutická technologie – žádost podána 24.11.2020 

Klinická farmacie – žádost podána 26.1.2021 

Praktické lékárenství – žádost podána 17.2.2021 

 

Podané žádosti o akreditaci  - zubní lékaři:  

Ortodoncie – žádost podána 25.9.2020 

 

 

 

 

 

B. ZDRAVOTNIČTÍ  PRACOVNÍCI  NELÉKAŘSKÝCH  PROFESÍ DLE  ZÁKONA č. 96/2004 sb.: 
 

akreditované kvalifikační kurzy: 

 

1) kurz Sanitář (platnost do 31.10.2024) 

 

certifikované kurzy – praktická výuka: 

 

2) Bobath koncept - vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním, (platnost 

do 30.11.2021, č.j. 52871/2016-3/ONP)  

3) Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému (EEG,EP) (platnost do 

31.3.2024, č.j. 51587/2018-5/ONP) 

4) Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému (EMG,EP) (platnost do 

31.5.2025, č.j.9574/2020-5/ONP) 

5) Certifikovaný kurz v audiometrii (platnost do 31.05.2025,  č.j.  9152/2020-5/ONP) 

6) Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské 

sterility metodou Mojžíšové (platnost do 31.10.2024, č.j. 19887/2019-11/ ONP) 

7) Diagnostika manipulačních funkcí (platnost do 28. 2. 2022, č.j. 46631/2016-6/ONP) 

8) Metody náhrady funkce ledvin (platnost do 30.11.2021, č.j.15382/2016-7/ONP) 

9) Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných 

metodách zažívacího traktu (platnost do 31.12.2024, č.j.38654/2019-5/ONP) 

10) Specifická oš. péče o nehojící se rány a defekty (platnost  do 30.11.2024,  

č.j. 38655/2019–5/ONP) 
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11) Specifická ošetřovatelská péče o nemocné s diabetem mellitem (platnost   do 

30.6.2021,  č.j.  15387/2016-7/ONP) 

12) Specifická péče o pacienty s Parkinsonovou chorobou (platnost do 30.4.2021, 

č.j.8264/2016-4/ONP) 

13) Techniky mízní drenáže (platnost do 28.2.2026,  č.j. 44286/2020-7/ONP ) 

14) Využití specifické techniky v individuální ergoterapii (platnost do 30.11.2025, 

č.j.22762/2020-5/ONP) 

 

programy specializačního vzdělávání – praktická výuka - akreditace dle Nařízení 

vlády č. 31/2012 Sb.: 

 

15) Alergologie a klinická imunologie (platnost do 31.10.2022,  č.j. 42423/2017-2/ONP) 

16) Alergologie a klinická imunologie – Odborný pracovník v laboratorních metodách 

(platnost do 31.12.2022,  č.j. 46389/2017-2/ONP) 

17) Aplikovaná fyzioterapie (platnost do 30.4.2022,  č.j. 9124/2017-2/ONP)  

18) Histologie (platnost do 30.06.2022,  č.j. 21401/2017-3/ONP)  

19) Intenzivní péče (platnost do 31.12.2025,  č.j.  27255/2020-5/ONP) 

20) Klinická biochemie – odborný pracovník v laboratorních metodách (platnost do 

31.1.2026,  č.j.  44338/2020-5/ONP) 

21) Klinická biochemie – zdravotní laborant (platnost do 30.11.2021,  č.j.  51499/2016-

2/ONP) 

22) Klinická hematologie a transfúzní služba (platnost do 30.4.2022,  č.j. 20573/2017-

2/ONP) 

23) Klinická hematologie a transfúzní služba – Odborný pracovník v laboratorních 

metodách (platnost do 31.05.2025,  č.j. 6875/2020-5/ONP) 

24) Klinická logopedie (platnost do 30.06.2024,  č.j.  47822/2018-11/ONP) 

25) Klinická psychologie (platnost do 31.12.2021, č.j. 60913/2016-2/ONP) 

26) Komunitní ošetřovatelská péče (platnost do 30.06.2021, č.j. 19809/2016-2/ONP) 

27) Mikrobiologie - odborný pracovník v laboratorních metodách, (platnost do 30.6.2024, 

č.j. 15045/2019-5/ONP)     

28) Mikrobiologie – zdravotní laborant (platnost do 30.06.2022,  č.j.  21403/2017-4/ONP) 

29) Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (platnost do 31.12.2025, č.j. 32442/2020-

5/ONP) 

30) Ošetřovatelská péče v interních oborech (platnost do 31.12.2025, č.j.  36677/2020-

5/ONP) 

31) Organizace a řízení ve zdravotnictví (platnost do 31.12.2021, č.j.  62997/2016-2/ONP) 

32) Perioperační péče (platnost do 31.12.2025, č.j. 29050/2020-5/ONP)  

33) Zdravotní laborant – Toxikologie (platnost prodloužena do 31.10.2023,  č.j. 

35090/2018-6/ONP) 

34) Výživa dospělých a dětí - nutriční terapeut (platnost do 31.12.2025, č.j. 36133/2020-

5/ONP) 
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I. interní kardioangiologická klinika 
 

Přednosta: prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů:  

 Kardiologie  

 Základní interní kmen  

Funkční licence: 

 Invazivní kardiologie 

 Kardiostimulace  

 Srdeční elektrofyziologie a katetrové ablace arytmií 

 Jícnová echokardiografie 
 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Kardiologie 

Určeno: pro lékaře ve specializačním přípravě v oboru Kardiologie 

Místo konání: I. interní kardioangiologická klinika  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: bude stanoven  

  

 Školicí místo - Echokardiografie srdce  

Určeno: pro lékaře provádějící echokardiografická vyšetření srdce  

Místo konání: I. interní kardioangiologická klinika  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 týdny 

Termín: dle dohody 

Školitel: prim.MUDr Michal Rezek 

MUDr.  Eva Ozábalová, Ph.D. 

 

 Školicí místo v kardiologii (na koronární jednotce) 

Určeno: pro lékaře pracující na JIP nebo KJ 

Místo konání: I. interní kardioangiologická klinika  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 týdny 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr Martin Novák 

MUDr Blanka Fischerová,PhD  
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MUDr Dalibor Mlejnek,  

MUDr Anna Chaloupka, PhD 

 

 

 

Školicí místo – Srdeční selhání a potransplantační péče 

Určeno: pro praktické lékaře, ambulantní internisty a kardiology 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Jan Krejčí, PhD  

MUDr Petr Hude,PhD 

 MUDr. Julius Godava 

 

Náplň:  - diagnostika – RTG, echo, pravostranná katetrizace, biochemie, biopsie 

 - léčba – moderní postupy, včetně potransplantační péče v ambulanci 

   

 Školicí místo -Trvalá kardiostimulace a léčba 

implantabilními kardiovertery  - defibrilátory 

Určeno: pro kardiology 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 dny 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. 

Náplň:  - krátké semináře o indikacích, druzích PM a ICD, o elektrodách 

 - praktické ukázky zavádění, programování, EKG 

  

 

Školicí místo -Katetrová ablace srdečních arytmií – ablace 

supraventrikulárních tachykardií 

Určeno:  pro kardiology 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:  3 dny 

Termín:  dle dohody 

Školitel:  MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.,  

                                    MUDr. František Lehar, Ph.D.,          

                                     MUDr. Jiří Jež, PhD 
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Náplň:   - série přednášek na téma teorie katetrové ablace, indikace 

radiofrekvenční ablace (RFA) u jednotlivých supraventrikulárních arytmií (SVT), diff. dg, 

etiologie a patogeneze SVT, RFA jednotlivých SVT 

  - doplněno o life casy RFA SVT – AVNRT, akcesorní dráhy, typický flutter 

 

Školicí místo - Katetrová ablace srdečních arytmií – ablace komplexních 

síňových a komorových arytmií 

Určeno:  pro kardiology 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:  3 dny 

Termín:  dle dohody 

Školitel:  MUDr. Zdeněk Stárek, Ph.D.,  

                                   MUDr. František Lehar, Ph.D.,  

                                   MUDr. Jiří Jež,PhD 

Náplň:   - série přednášek na téma teorie katetrové ablace, indikace 

radiofrekvenční ablace (RFA) u jednotlivých komplexních komorových a síňových 

arytmií, diff. dg, etiologie, patogeneze a RFA komplexních arytmií, 

   - doplněno o life casy RFA komplexních arytmií – idiopatické 

komorové tachykardie, substrátové komorové tachykardie, fibrilace síní, síňové 

tachykardie a atypické fluttery síní 

 

 Školicí místo – invazivní a intervenční kardiologie 

Určeno: pro kardiology, internisty 

Místo konání:  I. interní kardioangiologická klinika  FN  u sv. Anny v Brně 

 - oddělení invazivní a intervenční kardiologie 

Doba trvání: 5 dnů 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Ladislav Groch, Ph.D. 

 MUDr. Jan Sitar 

MUDr Ota Hlinomaz, CSc 

Náplň: indikace invazivních vyšetření v kardiologii, indikace koronárních 

 intervencí – stabilní angina pectoris, akutní koronární syndromy 
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II. interní klinika 
 

Přednosta: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů:  

 Endokrinologie a diabetologie (pracoviště II. typu) 

 Gastroenterologie (pracoviště II. typu) 

 Nefrologie (pracoviště II. typu) 

 Revmatologie (ambulantní zařízení) 

 Vnitřní lékařství  

 Angiologie (pracoviště I. typu) 

 Základní interní kmen  

 

Funkční licence 

 Esofagogastroduodenoskopie 

 Kolonoskopie a metoda endoskopické polypectomie 

 Endoskopická retrográdní cholangiopancreaticografie (ERCP) 

a následné terapeutické výkony 

 Další specializované terapeutické endoskopické metody 

 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Diabetologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Diabetologie 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Garant: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. 

Školitel: MUDr. Petr Žák, Ph.D. 

MUDr. Jana Pecová 
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 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Endokrinologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Endokrinologie 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Helena Šiprová, Ph.D. 

 MUDr. Otmar Stránský 

  

Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Gastroenterologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Gastroenterologie 

Místo konání:   II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. 

  

 

 

Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Nefrologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Nefrologie 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:   dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Petra Strnadová 

 MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D. 

MUDr. Marta Nedbálková, Ph.D. 

  

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Revmatologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Revmatologie 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D. 

MUDr. Jana Böhmová 
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 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Vnitřní lékařství 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru vnitřní lékařství 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Garant: prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. 

Školitel:  MUDr. Gabriela Doležalová 

MUDr. Josef Hanuš 

MUDr. Robert Prosecký, MPH 

MUDr. Petr Švejda, Ph.D. 

   

 Školicí místo – Oddělení hemodialýzy 

Určeno: pro lékaře pracující nebo zdokonalující se v oboru nefrologie a HD 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně – HD 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody se školitelem 

Školitel: MUDr. Petra Strnadová 

MUDr. Jan Svojanovský, Ph.D. 

MUDr. Marta Nedbálková, Ph.D. 

Náplň: metody hemodialýzy a peritoneální dialýzy 

 

 Školicí místo - JIMP 

Určeno: pro lékaře zdokonalující se v řešení akutních metabolických 

poruch a v základech transplantační problematiky 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně - odd. 64 JIMP 

Doba trvání: 14 dnů - 1 měsíc 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Aleš Průcha 

Náplň: praktická školení v uvedené problematice 

 

 Školicí místo – Diabetologická ambulance a odd. 69 

Určeno: pro lékaře zdokonalující se v problematice léčení DM 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 14 dnů - 1 měsíc 

Termín: dle dohody se školitelem 
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Školitel: MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. 

Náplň: podle pokročilosti stážujícího buď základy problematiky, nebo 

speciální otázky diabetologie 

 

 Školicí místo – Endokrinologická ambulance  

a odd. 69 

Určeno: pro lékaře zdokonalující se v problematice endokrinologie 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 14 dnů - 1 měsíc 

Termín: dle dohody se školitelem 

Školitel: MUDr. Otmar Stránský 

  

 Školicí místo - Revmatologie 

Určeno: pro lékaře zdokonalující se v problematice revmatologie 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody se školitelem 

Školitel: doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D. 

MUDr. Jana Böhmová 

Náplň: praktické školení    

  

 Školicí místo v digestivní endoskopii 

Určeno: pro lékaře  

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně – Gastroenterologické 

oddělení 

Doba trvání: 1 – 2 týdny 

Termín: dle dohody  

Školitel: doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. 

Náplň: Diagnostická a terapeutická endoskopie horního a dolního 

gastrointestinálního traktu a dále pankreatobiliárního systému – 

tedy diagnostická a terapeutická gastroskopie, kolonoskopie a 

ERCP.    

 

 Školicí místo – Nutriční ambulance, Poradna zdravé 

výživy při FNUSA 

Určeno: pro lékaře, nutriční terapeuty, všeobecné sestry 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 
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Doba trvání: dle dohody  

Termín: dle dohody  

Školitel: Mgr. Zuzana Gáliková 

Náplň: praktické školení v oboru diabetologie  

  

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Angiologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru angiologie 

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Ivo Hofírek 
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I. neurologická klinika 
 

Přednosta: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  
 

 Neurologie - pracoviště II. typu  

 Základní neurologický kmen 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Neurologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Neurologie 

Místo konání: I. neurologická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Jaroslav Brichta 

  

 Školicí místo - EEG a klinická epileptologie 

Určeno: pro  lékaře 

Místo konání : I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 - 4  týdny 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. 

 

  

 

 

Školicí místo v  terapii extrapyramidových 

onemocnění  

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 - 4 týdny 

Termín: dle domluvy 

Školitel: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. 

 prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

MUDr. Marek Baláž, Ph.D. 

prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD. 
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 Školicí místo v diagnostice a terapii kognitivních 

poruch a demencí 

 

Určeno: pro lékaře  

Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: 2 - 4 týdny  

Termín: dle domluvy  

Školitel: prof.. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.  

 

 Školicí místo v diagnostice a terapii roztroušené 

sklerózy 

 

Určeno: pro lékaře  

Místo konání: I. neurologická klinika  FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: 2 týdny  

Termín: dle domluvy  

Školitel: MUDr. Michal Dufek 

 

 

 Školicí místo v léčbě cévních onemocnění mozku a 

neurosonologie 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: I. neurologická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 - 4 týdny 

Termín: dle domluvy 

Školitel: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. 

 MUDr. David Goldemund 

 MUDr. Michal Reif 

 

  Školící místo v klinické psychologii a 

neuropsychologii 

Určeno: pro psychology, lékaře 

Místo konání: I.neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2-4 týdny 

Termín: dle dohody 

Školitel: PhDr. Zuzana Michálková, Ph.D. 
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I. dermatovenerologická klinika 

Přednosta: doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.   

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 

 Dermatovenerologie pracoviště II. typu  

 Základní dermatovenerologický kmen  

 

 Specializační odborná stáž v oboru 

Dermatovenerologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Dermatovenerologie 

Místo konání: I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: počet týdnů dle domluvy 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.       (22202/53) 

 doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.   (20730/53) 

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. 

MUDr. Petra Fialová 

MUDr. Alena Vičíková 

 

 Školicí místo - fototerapie                                         

Určeno: pro lékaře ve specializační průpravě z dermatovenerologie a pro  

atestované dermatovenerology k rozšíření a získání moderních 

poznatků 

Místo konání: I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1-2 týdny  

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc.       (22202/53) 
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Školicí místo – diagnostika příčin kontaktní 

přecitlivělosti 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě - dermatovenerologie 

Místo konání: I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 - 6 týdnů 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.     (20730/53) 

 MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.                  

  

 Školicí místo – Dermatovenerologie pro praktické 

lékaře 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě – všeobecné lékařství 

Místo konání: I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 4 týdny 

Termín:  

Školitel:  

 

dle dohody 

doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.  (22202/53) 

 

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D 

 MUDr. Petra Fialová 

MUDr. Alena Vičíková 

 

  Školicí místo - Diagnostika kožních nemocí z povolání 

Určeno: pro lékaře s atestací z dermatovenerologie 

Místo konání: I. dermatovenerologická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 - 2 týdny 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.       (20730/53) 

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.     

 

  

Školicí místo – Dermatovenerologie pro alergology a 

imunology 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě - alergologie a imunologie 

Místo konání: I. dermatovenerologická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 8 týdnů 

Termín: dle dohody 
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Školitel: doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.       (20730/53) 

doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. 

MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D.   

 

 

 

 

Určeno: 

Místo konání: 

Doba trvání: 

Termín: 

Školitel: 

Školící místo – Dermatologická lymfologie 

pro lékaře s atestací z dermatovenerologie 

I. dermatovenerologická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

1 - 2 týdny 

dle dohody 

MUDr. Petra Fialová 

 

 

 
 

                      Školící místo – Dermatologická histopatologie 

Určeno:               pro lékaře ve specializační přípravě - dermatovenerologie 

Místo konání:      I. dermatovenerologická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:       1 - 2 týdny 

Termín:               dle dohody 

Školitel:              doc. MUDr. Hana jedličková, Ph.D. 
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Klinika pracovního lékařství 

 

Přednosta: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Pracovní lékařství (pro lékaře zařazené do oboru do 30.6.2017) 

 

 

 

Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Pracovní lékařství 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Pracovní  lékařství 

Místo konání: klinika pracovního lékařství  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc.  

 prim. MUDr. Petr Malenka, Ph.D. 

 

 Školicí místo - Diagnostika a posuzování nemocí              

z povolání 

Určeno: pro závodní lékaře, lékaře hygieny práce KHS a lékaře začínající 

pracovat na klinikách a  odděleních nemocí z povolání 

Místo konání:  Klinika pracovního lékařství  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 – 2 týdny 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. 

Náplň: seznámení s diagnostikou a posudkovou problematikou nemocí 

z povolání v návaznosti na správné pracovní zařazení 

 

 Školicí místo - Funkční vyšetřování v pracovním 

lékařství 

Určeno: pro lékaře odd. nemocí z povolání a laboratoří funkčního 

vyšetřování v pracovním lékařství 

Místo konání: Klinika pracovního lékařství  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody 

Školitel: prim. MUDr. Petr Malenka, Ph.D 

Náplň: seznámení s indikacemi, kontraindikacemi, přístrojovou 
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technikou, metodikou provádění, hodnocením výsledků a to 

zvláště s ohledem na pracovní lékařství, posuzování nemocí 

z povolání a posuzování zdravotní způsobilosti k práci 

 

 Školicí místo - Problematika závodní preventivní péče 

pro všeobecné lékaře 

Určeno: pro  praktické lékaře, kteří se zajímají také o práci lékaře závodní 

preventivní péče 

Místo konání: Klinika pracovního lékařství  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 – 2 dny 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Eva Benešová 

Náplň: náplň práce lékaře závodní preventivní péče a její zajištění v praxi, 

legislativní podklady, spolupráce se zaměstnavatelem, klinikami a 

odděleními pracovního lékařství a hygienickou službou (orgánem 

ochrany veřejného zdraví) 
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I. chirurgická klinika 
 

Přednosta: doc. MUDr. Igor Penka, CSc. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů:  

 Základní chirurgický kmen 

 Chirurgie - pracoviště II. typu  

 Traumatologie - pracoviště I. typu (pro lékaře zařazené do oboru do 30.6.2017) 

 

  Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Chirurgie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Chirurgie 

Místo konání: I. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: stanoví garant oboru 

  

  Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Traumatologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Traumatologie 

Místo konání: I. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Michal Reška, Ph.D. 

 MUDr. Jan Konečný, Ph.D. 

 

 

 Školicí místo - Miniinvazivní postupy v hrudní 

chirurgii  

Určeno: pro lékaře v rámci postgraduálního studia 

Místo konání: I. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 
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Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Adam Peštál, Ph.D., MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D.,  

Náplň: - videotorakoskopie (diagnostická a terapeutická VTS,  asistence u 

operací) 

 - videomediastinoskopie v diff. dg. lymphadenopatií mediastina, 

význam pro dg. N2 u NSCLC  

 

 

 Školicí místo – Hrudní chirurgie 

Určeno:      pro lékaře v rámci postgraduálního studia 

Místo konání: I. chirurgická klinika  FN u  sv. Anny v Brně 

Doba trvání:   2 týdny 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Ivan  Čapov, CSc. 

MUDr. Zdenek Chovanec, Ph.D. 

Náplň:  operační přístupy, resekční techniky, mediastinální 

lymfadenektomie, využití  staplerů v hrudní chirurgii 

 

  Školicí místo – Diagnostika a léčba poruch kontinence 

stolice 

Určeno:      pro lékaře v rámci postgraduálního studia 

Místo konání: I. chirurgická klinika  FN u  sv. Anny v Brně 

Doba trvání:   1 týden 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Petr Vlček, Ph.D. 

 MUDr. Alena Berková, Ph.D. 

Náplň: funkční vyšetření anorekta, operační techniky endoanální, 

transperineální, Intraabdominální algorytmus vyšetřovacích metod  

a léčby 

 

 

 

Školicí místo – Laparoskopická resekce tlustého 

střeva 

Určeno:      pro lékaře v rámci postgraduálního studia 

Místo konání: I. chirurgická klinika  FN u  sv. Anny v Brně 
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Doba trvání:   1 týden 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Petr Vlček, Ph.D., MUDr. Alena Berková, Ph.D. 

Náplň: praktické základy a praktické ukázky laparoskopické resekce 

tlustého střeva a rekta,transanální výkony 

   

 

 Kurz operace varikozit dolních končetin 

Určeno:      pro lékaře v rámci postgraduálního studia 

Místo konání: I. chirurgická klinika  FN u  sv. Anny v Brně 

Doba trvání:   2 dny 

Termín: 2x – 4x ročně 

Školitel: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. 

 

  

Kurz laparoskopické hernioplastiky 

Určeno:      pro lékaře v rámci postgraduálního studia 

Místo konání: I. chirurgická klinika  FN u  sv. Anny v Brně 

Doba trvání:   1 den 

Termín: 3x – 4x ročně 

Školitel: MUDr. Petr Vlček, Ph.D. 

MUDr. Vadim Prudius, Ph.D. 

 

 Kurz hojení ran systémem V.A.C 

Určeno:      pro lékaře v rámci postgraduálního studia 

Místo konání: I. chirurgická klinika  FN u  sv. Anny v Brně 

Doba trvání:   1 den 

Termín: 1x – 2x ročně 

Školitel: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph. D. 

MUDr. Alena Berková Ph. D. 
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II. chirurgická klinika 

Centrum cévních onemocnění   

 

Přednosta: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů:  

 Cévní chirurgie  
 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Cévní chirurgie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Cévní chirurgie  

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 - 4 týdny 

Termín: dle dohody  

Školitel: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. 

MUDr. Zdeněk Kříž 

Náplň: -indikace k cévním operacím, chirurgické postupy v cévní 

rekonstrukční chirurgii, chirurgická technika operací 

 

 Předatestační odborná cévně-chirurgická stáž  

Určeno: pro lékaře v předatestační přípravě v oborech všeobecná chirurgie, 

ortopedie a další   

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 4 týdny 

Termín: dle dohody  

Školitel: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. 

MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. 

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  

MUDr. Jan Buček 

Náplň: -indikace k angiochirurgickým a endovaskulárním zákrokům, 

chirurgické postupy v cévní rekonstrukční chirurgii, péče o cévní 

pacienty  
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 Školicí místo v cévní chirurgii – Pedální bypass  

Určeno: pro lékaře s atestací z cévní chirurgie nebo v přípravě na tuto 

atestaci 

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody, 2 až 3x ročně   

Školitel: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. 

MUDr. Zdeněk Kříž 

Náplň: Pedální bypass v léčbě kritické končetinové ischémie 

-indikace k pedální tepenné rekonstrukci, algoritmus vyšetření, 

pooperační sledování pacientů, operační technika a taktika  

   

 

 Školicí místo v cévní chirurgii – Infekce cévní protézy 

Určeno: pro lékaře s atestací z cévní chirurgie nebo v přípravě na tuto 

atestaci  

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 den úvodní a dále vždy 1 den dle termínu operace (3 výkony)  

Termín: dle dohody  

Školitel: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.  

MUDr. Zdeněk Kříž 

Náplň: Řešení infekce aorto-(bi)femorální cévní protézy autologní 

femorální žílou 

-indikace, operační technika a taktika, pooperační follow-up 

 

 Školicí místo v cévní chirurgii – In situ bypass  

Určeno: pro lékaře s atestací z cévní chirurgie nebo v přípravě na tuto 

atestaci 

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody, 2 až 3 x ročně 

Školitel: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D 

MUDr. Zdeněk Kříž 

MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. 

Náplň:  Le-Maitre in situ bypass s peroperační dopplerometrií pro 

identifikaci větví   

- indikace, operační technika a taktika, peroperační dopplerometrie 

při identifikaci větví bypassu  
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 Školicí místo v cévní chirurgii – Endoskopický  odběr 

žíly pro periferní bypass  

Určeno: pro lékaře s atestací z cévní chirurgie nebo v přípravě na tuto  

atestaci   

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: vždy jeden den dle termínu operace (3 výkony) 

Termín: dle dohody  

Školitel: MUDr. Ernest Biroš 

Náplň: -indikace, operační technika a taktika  

 

 Školicí místo v cévní chirurgii – Karotická 

endarterektomie 

Určeno: pro lékaře ve specializační průpravě z cévní chirurgie 

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody  

Školitel: prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D., MUDr. Zdeněk Kříž  

Náplň: -indikace, operační technika včetně everzní endarterektomie 

 

 Školicí místo v cévní chirurgii – EVAR 

Určeno: pro lékaře s atestací z cévní chirurgie nebo v přípravě na tuto 

atestaci 

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: vždy jeden den dle termínu operace (3-5 výkonů) 

Termín: dle dohody  

Školitel: MUDr. Zdeněk Konečný ve spolupráci s MUDr. Bohuslavem 

Vojtíškem (Klinika zobrazovacích metod)    

Náplň: Endovaskulární léčba aneuryzmat abdominální aorty 

-indikační kritéria, technika a taktika hybridního cévně 

chirurgického a endovaskulárního výkonu, follow-up pacientů 
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 Školicí místo v cévní chirurgii – Žilní graft z horní 

končetiny pro periferní bypass  

Určeno: pro lékaře s atestací z cévní chirurgie nebo v přípravě na tuto  

atestaci   

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: vždy jeden den dle termínu operace (3 výkony) 

Termín: dle dohody  

Školitel: MUDr. Ernest Biroš 

Náplň: -indikace, operační technika a taktika  

 

 Školicí místo v cévní chirurgii – Viscerální 

revaskularizace  

Určeno: pro lékaře s atestací z cévní chirurgie nebo v přípravě na tuto  

atestaci   

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: vždy jeden den dle termínu operace (3 výkony) 

Termín: dle dohody  

Školitel: MUDr. Ernest Biroš 

Náplň: -indikace, operační technika a taktika  

 

 Kurz – Moderní přístupy v léčbě varixů dolních 

končetin    

Určeno: pro lékaře v rámci postgraduálního studia 

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 dny 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Robert Vlachovský, Ph.D. 

Náplň: 
operace varixů pomocí laseru-EVLT, radiofrekvenční ablace-RFA 

subfasciální endoskopická disekce insuficientních perforátorů 

(SEPS) 

 

 Kurz – Přístupy pro hemodialýzu (AV zkraty) 

Určeno: pro lékaře s atestací z cévní chirurgie nebo v přípravě na tuto 

atestaci 

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 dny 

Termín: dle dohody 
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Školitel: MUDr. Zdeněk Kříž 

Náplň: 
různé varianty AV zkratů pro hemodialýzu (operační technika a 

taktika), zavádění katétru pro peritoneální dialýzu 

 

 Kurz léčby defektů a ran systémem V.A.C.  

Určeno: pro lékaře v rámci postgraduálního studia 

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. 

Náplň: hojení chronických defektů a ran pomocí vakumterapie, indikace,  

technika, taktika 

 

 Kurz – Maggot terapie v léčbě chronických defektů  

Určeno: pro lékaře v rámci postgraduálního studia 

Místo konání: II. chirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 dny 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Miroslav Krejčí, Ph.D. 

Náplň: hojení chronických defektů pomocí Maggot terapie, indikace,  

technika, taktika  
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Neurochirurgická klinika 

 

Přednosta: prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Neurochirurgie (pro lékaře zařazené do oboru do 30.6.2017) 

 Základní kmen neurochirurgický  

 

 Specializační odborná stáž v oboru Neurochirurgie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Neurochirurgie 

Místo konání: Neurochirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA -  č. tel. 543 182 686 

prim. MUDr. Zdeněk Mackerle, Ph.D. 

 doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. 

 doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. 

 

 

 

 Školicí místo pro lékaře – neurochirurgie, 

neurotraumatologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační průpravě z chirurgie, neurologie 

Místo konání:   neurochirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA -  č. tel. 543 182 686 

prim. MUDr. Zdeněk Mackerle, Ph.D. 

 doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. 

 doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. 

Náplň: výuka základů neurochirurgie, neurotraumatologie 
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 Školicí místo pro lékaře – funkční neurochirurgie 

Určeno: pro lékaře ve specializační průpravě z neurochirurgie, neurologie 

Místo konání:   neurochirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D., MBA -  č. tel. 543 182 686 

prim. MUDr. Zdeněk Mackerle, Ph.D. 

 doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. 

 doc. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. 

Náplň: výuka základů funkční neurochirurgie se zaměřením na 

epileptochirurgii a neuromodulační techniky 
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I. ortopedická klinika 

Přednosta: doc. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Ortopedie - pracoviště III. typu   

 Základní kmen ortopedický  

 

 

 

Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru  ortopedie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Ortopedie 

Místo konání: I. ortopedická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D  

prim. MUDr. Luboš Nachtnebl, PhD. 

doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. 

 

 

 

 

 

Školicí místo – Muskoskeletární nádory 

Určeno: pro ortopédy s I. a II. atestací 

Místo konání: I. ortopedická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 5 dnů 

Termín: dle dohody se školitelem 

Školitel: MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D  

MUDr. Lukáš Pazourek 

MUDr. Michal Mahdal 

doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. 

Náplň: diagnostika a chirurgické  léčení muskuloskeletálních  tumorů, 

chemoterapie 
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 Školicí místo – Revizní náhrady kyčelního a 

kolenního kloubu 

Určeno:   pro  ortopédy před  I. a II. atestací 

Místo konání: I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 5 dnů 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D  

prim. MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D  

doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. 

Náplň: indikace  a řešení uvolněných endoprotéz kyčelního a kolenního 

kloubu 

 

 

 Školicí místo  v artroskopii 

Určeno: pro ambulantní  ortopédy 

Místo konání: I. ortopedická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: l den 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Vlastimil Havlíček 

MUDr. Lukáš Martinek  

Náplň: artroskopie kolena, ramene, hlezna a lokte 
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Oddělení nemocí očních a optometrie 

 

Primář: MUDr. Hana Došková, Ph.D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Oftalmologie  

 Základní kmen oftalmologický  

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru oftalmologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Oftalmologie 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle domluvy celoročně - mimo dobu dovolených 

Školitel: MUDr. Tomáš Mňuk 

 MUDr. Petr Kus 

  

 Školicí místo – Vitreoretinální chirurgie 

Určeno: pro lékaře se specializací. II. stupně z oftalmologie 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 – 2 týdny 

Termín: dle domluvy celoročně - mimo dobu dovolených 

Školitel: MUDr. Hana Došková, Ph.D. 

  

 

 Školicí místo - Mikrochirurgie oka 

Určeno: pro lékaře se specializací I. stupně z oftalmologie 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle domluvy celoročně - mimo dobu dovolených 

Školitel: MUDr. Hana Došková, Ph.D. 

 MUDr. Petr Kus 
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 Školicí místo – Vyšetření na statickém a kinetickém 

perimetru 

Určeno: pro lékaře po atestaci I. stupně z oftalmologie 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle domluvy 

Termín: dle domluvy celoročně - mimo dobu dovolených 

Školitel: doc. MUDr. Karolina Skorkovská, Ph.D. 

   

 

 Školicí místo – cross corneal linking 

Určeno: pro lékaře po atestaci I. stupně z oftalmologie 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: dle domluvy 

Termín: dle domluvy celoročně - mimo dobu dovolených 

Školitel: MUDr. Tomáš Mňuk  

  

 

  Školicí místo  - Vyšetření u glaukomu 

Určeno: pro lékaře se specializací. I. stupně z oftalmologie 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden   

Termín: dle domluvy celoročně - mimo dobu dovolených  

Školitel: doc. MUDr. Karolina Skorkovská, Ph.D. 

  

 

 Školicí místo – Ošetření diabetické retinopatie 

laserem 

Určeno: pro lékaře se specializací. I. stupně z oftalmologie 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden   

Termín: dle domluvy celoročně - mimo dobu dovolených 

Školitel: MUDr. Hana Došková, Ph.D. 
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 Školicí místo – Elektrofyziologické vyšetřovací 

metody v očním lékařství 

Určeno: pro lékaře po atestaci I. stupně z oftalmologie 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle domluvy 

Termín: únor–květen 2021 

 říjen–prosinec 2021 

Školitel: doc. MUDr. Karolina Skorkovská, Ph.D. 

 Ing. Pavel Franěk 

   

 

 Školicí místo – Kurz pachymetrie a biometrie 

Určeno: pro lékaře po atestaci I. stupně z oftalmologie 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle domluvy 

Termín: dle domluvy celoročně - mimo dobu dovolených 

Školitel: MUDr. Tomáš Mňuk 
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Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 
 

Přednosta: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Otorinolaryngologie - pracoviště II. typu  

 Základní kmen otorinolaryngologický  

 Foniatrie*  

 

 

 

Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru  Otorinolaryngologie 

 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Otorinolaryngologie  

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 
 

Doba trvání: dle dohody  

Termín: dle dohody  

Školitel: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., doc.  MUDr. Pavel Smilek, 

Ph.D.,   
 

 MUDr. Jiří Hložek,  MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D., MUDr. Jan 

Rottenberg, Ph.D., MUDr. Jan Hanák, MUDr. Miroslav Veselý 
 

 

 *Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru  Foniatrie (akreditace do 25. 4. 2019 - z procesních 

důvodů nelze prodloužit) 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Foniatrie 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel:  MUDr. Petr Staněk, MUDr. Pavla Urbánková, MUDr. Eva 

Studecká,  MUDr. Tomáš Talach, Ph.D., MUDr. Vojtěch Karvay, 

MUDr. Jana Vinklárková, MUDr. Miroslav Veselý  

 

 Školicí místo v audiologii 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 



 42 

Doba trvání: 1 - 2 týdny (dle dohody i kratší) 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Petr Staněk, , MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.,  MUDr. 

Tomáš Talach Ph.D., , Ph.D., MUDr. V. Karvay, MUDr. J. 

Vinklárková, MUDr. M. Veselý 

 

 

 

 

Školicí místo ve funkční endoskopické endonazální 

chirurgii 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku   FN u sv. Anny v 

Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Jan Hanák , doc. MUDr. 

Pavel Smilek, Ph.D 

MUDr. Jiří Hložek, , MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D.  

 

 

  Školicí místo v použití laseru v ORL 

Určení: pro lékaře 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 

Doba trvání: 2 týdny 

Termín: dle dohody 

Počet účastníků: 1 – 2 2020 

Školitel: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Jan Hanák, MUDr. Jiří 

Hložek 

 doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D., MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D. 

 

 Školicí místo v otorinolaryngologii pro praktické 

lékaře 

Určeno: pro praktické lékaře 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně  

Doba trvání: 1 - 7 dnů 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Jana Chaloupková, MUDr. Staněk Petr, doc. Pavel Smilek, 

Ph.D., MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D., MUDr. Hanák Jan, 

MUDr. Veselý Miroslav 
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 Školicí místo ve středoušní a třmínkové chirurgii  

Určeno: pro lékaře  

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 
 

Doba trvání: dle dohody  

Termín: dle dohody  

Školitel: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. , MUDr. Jiří Hložek  

 doc. MUDr. Pavel Smilek,  Ph.D., MUDr. Miroslav Veselý, 

MUDr. František Silný  

 

 

 Školicí místo v chirurgii slinných žláz a preparaci 

lícního nervu 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. 

MUDr. Jiří Hložek, doc. MUDr. Pavel Smilek,  Ph.D., MUDr. Jan 

Hanák, MUDr. Miroslav Veselý  

 

 

 Školící místo v chirurgii štítné žlázy a příštítných 

tělísek 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 

Doba trvání: 1-3 týdny 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Pavla Urbánková, 

MUDr. Eva Tóthová, , MUDr. Jan Rottenberg, Ph.D., MUDr. 

Tereza Hložková  

  

 Školící místo: kochleární implantace a implatáty pro 

přímé kostní vedení 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 
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Školitel: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Miroslav Veselý, 

MUDr. Tomáš Talach Ph.D., MUDr. Jiří Hložek  
 

  

Školící místo: diagnostika poruch polykání 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Pavla Urbánková, MUDr. Tereza Hložková, MUDr. Eva 

Studecká 

 
 

 Školící místo: onkochirurgie nádorů hlavy a krku 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Pavla Urbánková, doc. 

Pavel Smilek, Ph.D., MUDr. Jiří Hložek, , MUDr. Jan Rottenberg, 

Ph.D., MUDr. Jan Hanák, MUDr. Miroslav Veselý  

 

 Školící místo: Diagnostika a chirurgická léčba poruch 

spánku 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. 

Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 2020 

Školitel: MUDr. Jan Hanák, MUDr. Markéta Hudečková,  doc. MUDr. 

Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Pavla Urbánková, MUDr. Tereza 

Hložková 
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Klinika plastické a estetické chirurgie 
 

Přednosta: MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. 
 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Plastická chirurgie - pracoviště III. typu  

 

 

 Specializační odborná stáž v Plastické a estetické 

chirurgii 

Určeno: pro lékaře v přípravě k atestaci z Plastické chirurgie a jiných 

chirurgických oborů 

Místo konání: Klinika plastické a estetické chirurgie  FNUSA, Berkova 34, Brno 

Doba trvání: minimálně 1 měsíc 

Termín: dle dohody 

Počet účastníků: 1 - 2 

Školitel: stanoví MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D. 

Náplň:  plný rozsah plastické chirurgie dle náplně oboru k atestaci 

Cena: 200 Kč/den po dobu 1. měsíce stáže, další dny 100Kč/den stáže 

Kontaktní osoba: Zdeňka Trojanová, tel: 54318 5623, sekr.kpech@fnusa.cz 

 

 

 Kurz  nácviku mikrochirurgických  technik  na 

experimentálním sále 

Určeno: pro lékaře různých chirurgických oborů se zájmem o 

mikrochirurgii, podmínkou je základní znalost problematiky 

Místo konání:  Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA, Berkova 34, Brno 

Doba trvání: 3-5 dnů 

Termín: dle dohody 

Počet účastníků: 1 

Školitel: člen mikrochirurgického týmu pracoviště 

Náplň:  praktický nácvik operační techniky s mikroskopem, mikrosutury 

cév a nervů 

Ceník:               200Kč/den + další náklady: práce na experimentálním sále 176 

Kč/hod, laboratorní potkan 680 Kč/ks, šicí materiál 480Kč/návlek 

Kontaktní osoba: Zdeňka Trojanová, sekretariát, tel: 54318 5623, sekr.kpech@fnusa.cz 

 

 

 

mailto:sekr.kpech@fnusa.cz
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Stomatologická klinika 

 

Přednosta: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Klinická stomatologie  

 Ortodoncie  

 

 Specializační odborná stáž v oboru Klinická stomatologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Klinická stomatologie 

Místo konání: Stomatologická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof.  MUDr. Jiří Vaněk, CSc, MUDr. Lubomír Freyburg, CSc., ad.  

 

 Specializační odborná stáž v oboru Ortodoncie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Ortodoncie 

Místo konání: Stomatologická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.  

 

 Stáž v orální chirurgii  

Místo konání: Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:  5 dnů/30 hodin 

Termín: dle dohody       

Školitel: MUDr. Lubomír Freyburg, CSc., MUDr. Patrik Prachár, PhD. 

Vedoucí kurzu:     Ilona Hutáková tel. 543183431 

Náplň:                  Práce na operačním sále s asistencí i samostatně. Obecná orální 

chirurgie, preprotetika, implantologie, jednodenní chirurgie 
Cena:  1500,-/den 

            

 Stáž v parodontologii                                                

Místo konání: Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 5 dnů/30 hodin 
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Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Hana Poskerová, PhD., MDDr. Jiří Otrusina  

Vedoucí kurzu:      Ilona Hutáková tel. 543183431 

Náplň:                   Komplexní parodontologické vyšetření, hygienická fáze ošetření, 

instrumentarium v parodontologii, iniciální fáze ošetř. parodontu 

Cena:  1500,-/den 

 

 Stáž v parodontologické operativě 

Místo konání: Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 den/7 hodin 

Termín: dle dohody    

Školitel: MUDr. Hana Poskerová, PhD., MDDr. Jiří Otrusina 

Vedoucí kurzu:      Ilona Hutáková tel. 543183431 

Náplň:                    Chirurgie měkkých tkání-frenuloektomie, prohloubenéí mělkého 

vestibula, chirurgické výkony na parodontu – lalokové operace 

Cena:  1500,-/den 

 Stáž v dětském zubním lékařství 

Místo konání:  Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:  5 dnů/30 hodin 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc., MUDr. Jarmila Kuklová 

Vedoucí kurzu:   Ilona Hutáková tel. 543183431 

Náplň:  Léčebně preventivní péče u spolupracujících i hendikepovaných 

dětských pacientů. Konzultace, videoprojekce 

Cena: 1500,-/den 
  

 Stáž v dentoalveolární chirurgii se zaměřením na 

dětskou chirurgii 

Místo konání: Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 den/7 hodin 

Termín: dle dohody    

Školitel: MUDr. Karin Klimo Kaňovská 

Vedoucí kurzu:      Ilona Hutáková tel. 543183431 

Náplň:                    Základy dentoalveolární chirurgie u dětských pacientů 

Cena:  1500,-/den 
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Anesteziologicko – resuscitační klinika 
 

Přednosta:  prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Anesteziologie a intenzivní medicína - pracoviště III. typu  

 Základní kmen anesteziologický  

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Anesteziologie a intenzivní medicína 

 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Anesteziologie                  

a intenzivní medicína 
 

Místo konání:  Anesteziologicko – resuscitační klinika   FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: 1 - 4 týdny  

Termín: dle dohody se školitelem v dostatečném časovém předstihu na  

tel. 543 l82 553 

 

Počet účastníků: 1 – 2 (na každý program, dle domluvy)  

Školitel: MUDr. Pavel Štětka  
 

Kombinované stáže oboru 

  Anestézie a intenzivní medicína 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání:  Anesteziologicko – resuscitační klinika   FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:  1 - 3 týdny 

Termín: dle dohody 

Počet účastníků: 1 – 2 (dle domluvy) 

Školitel: MUDr. Pavel Štětka, MUDr. Dagmar Zvoníčková 

  

Anesteziologie 

 Anestézie u výkonu v hrudní a cévní chirurgii, anestézie  

v neurochirurgii 

 

Určeno: pro lékaře  

Místo konání:  Anesteziologicko – resuscitační klinika   FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: 2 - 3 týdny  

Termín: dle dohody  

Počet účastníků: 1 – 2 (dle domluvy)  
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Školitel: MUDr. Dagmar Zvoníčková  

 MUDr. Marek Lukeš  

 MUDr. Iva Schröderová  

  

 Regionální anestézie 

Určeno: pro lékaře anesteziology 

Místo konání:  Anesteziologicko – resuscitační klinika   FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody 

Počet účastníků: 1  

Školitel: MUDr. Milan Jelínek 

 

 

 

 

Zavádění laryngeální masky u dětí a dospělých – 

praktický nácvik 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání:  Anesteziologicko – resuscitační klinika   FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 – 5 dnů 

Termín: dle dohody 

Počet účastníků: 1 – 2 (dle domluvy) 

Školitel: MUDr. Dagmar Zvoníčková 

  

 

Resuscitace a intenzivní péče  

  Umělá plicní ventilace v intenzivní medicíně  

Určeno: pro lékaře  

Místo konání: Anesteziologicko – resuscitační klinika   FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání:  1 týden  

Termín: dle dohody  

Počet účastníků: 1 – 2 (dle domluvy)  

Školitel: MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.  

  

 Monitorování hemodynamiky a resuscitace oběhu 

v intenzivní medicíně 

 

Určeno: pro lékaře  

Místo konání:  Anesteziologicko – resuscitační klinika   FN u sv. Anny v Brně  
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Doba trvání: 1 týden  

Termín: dle dohody  

Počet účastníků: 1 – 2 (dle domluvy)  

Školitel: MUDr. Pavel Suk, Ph.D.  

  

 Stanovení diagnózy smrti mozku, péče o dárce 

orgánů 

 

Určeno: pro lékaře  

Místo konání: Anesteziologicko – resuscitační klinika   FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání:  1 – 2 dny  

Termín: dle dohody !  

Počet účastníků: 1 – 2 (dle domluvy)  

Školitel: MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D.  

  

 Problematika nozokomiálních nákaz v intenzivní medicíně  

Určeno: pro lékaře  

Místo konání:  Anesteziologicko – resuscitační klinika   FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: 1 týden  

Termín: dle dohody  

Počet účastníků:  1 – 2 (dle domluvy)  

Školitel: MUDr. Pavel Štětka 

 

Farmakokinetiky a farmakodynamika léků v intenzivní péči 

 

 

Určeno:                 pro lékaře 

Místo konání:        Anesteziologicko – resuscitační klinika   FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:          1 týden 

Termín:                  dle dohody 

Počet účastníků:     1 – 2 (dle domluvy) 

Školitel:                  MUDr. Pavel Suk, Ph.D. 
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Onkologicko – chirurgické oddělení 
 

Primář: MUDr. Jana Katolická, Ph.D. 

 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Klinická onkologie - pracoviště I. typu  

(pro lékaře zařazené do oboru do 30.6.2017) 

 

 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Klinická onkologie (zaměření na malignity  

uropoetického traktu) 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Klinická onkologie, 

Urologie 

Místo konání: Onkologicko-chirurgické oddělení,  FN u sv. Anny  v Brně 

Doba trvání: 7 dní 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Jana Katolická, Ph.D., MUDr. Sabina Svobodová 

Náplň léčba malignit uropoetického traktu, multioborová spolupráce 

Organizace: Renata Mandelíková, tel. č. 543 183 068 

 

 

 Kurz – Onkologické minimum pro praxi 

Určeno: pro lékaře první linie, revizní lékaře 

Místo konání: Onkologicko-chirurgické oddělení,  FN u sv. Anny  v Brně 

Doba trvání: 2 dny dle domluvy 

Termín: 2 x ročně 

Školitel: MUDr. Jana Katolická, Ph.D, 

Náplň důležité momenty ve spolupráci onkologů a praktických lékařů          

u jednotlivých diagnóz 

Organizace: Renata Mandelíková, tel. č. 543 183 068 
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 Kurz – Terapie symptomatická, paliativní, podpůrná             

ve spolupráci s lékaři první linie u pacientů          

s malignitami v uropoetickém traktu 

Určeno: pro lékaře první linie, revizní lékaře 

Místo konání: Onkologicko-chirurgické oddělení,  FN u sv. Anny  v Brně 

Doba trvání: 2 dny dle domluvy 

Termín: 2 x ročně 

Školitel: MUDr. Simona Rotnáglová 

Náplň vysvětlení a praktické příklady práce 

Organizace: Renata Mandelíková, tel. č. 543 183 068 
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Urologické oddělení 

 

Primář: MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Urologie - pracoviště II. typu  

 Základní kmen urologický  

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Urologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru urologie 

Místo konání: Urologické oddělení  FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. 

 

 

 Školicí místo  - Chirurgie střevních náhrad močového 

měchýře 

Určeno: pro lékaře ve specializační průpravě v urologii, především                               

se základní erudicí v oboru 

Místo konání: Urologické oddělení  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle individuální domluvy (nejlépe 3 - 4 týdny) 

Termín: dle individuální dohody 

Školitel: MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. 

Náplň: chirurgická léčba infiltrujících nádorů močového měchýře 

  

 

 Školicí místo – Operativa nádorových onemocnění 

ledvin 

Určeno: pro lékaře ve specializační průpravě v urologii, především se 

základní erudicí  v oboru 

Místo konání: Urologické oddělení  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle individuální domluvy (nejlépe 3 - 4 týdny) 

Termín: dle individuální dohody 

Školitel: MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. 

Náplň: záchovné operace a radikální operace včetně výkonů na dolní duté 

žíle 
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 Školicí místo – Radikální retropubická 

prostatektomie 

Určeno: pro lékaře ve specializační průpravě v urologii, především se 

základní erudicí v oboru 

Místo konání: Urologické oddělení  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle individuální domluvy (nejlépe 3 - 4 týdny) 

Termín: dle individuální dohody 

Školitel: MUDr. Petr Filipenský, Ph.D. 

Náplň: chirurgická léčba lokalizovaného karcinomu prostaty 
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Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace 
 

Přednosta : prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Rehabilitační a fyzikální medicína - pracoviště II. typu  

(pro lékaře zařazené do oboru do 30.6.2017) 

 Tělovýchovné lékařství (pracoviště II. typu, pro lékaře zařazené do oboru do 

30.6.2017) – platnost akreditace do 13.1.2020, z procesních důvodů nelze prodloužit 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Rehabilitační a fyzikální medicína 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Rehabilitační a 

fyzikální medicína 

Místo konání: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace  FN u sv. Anny v 

Brně 

Termín: dle dohody 

Školitel: 
MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D. 

MUDr. Naděžda Poršeková 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Tělovýchovné lékařství 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Tělovýchovné 

lékařství 

Místo konání: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace  FN u sv. Anny v 

Brně 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Pavel Homolka, Ph.D., MUDr. Pavel Vank 
 

 

 Školicí místo – Zátěžová funkční diagnostika  

v tělovýchovném lékařství 

Určeno: pro lékaře se základní atestací a lékaře sportovních klubů 

Místo konání: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace  FN u sv. Anny v Brně 

Termín: leden – červen, září - prosinec 

Počet účastníků: 1 - 3 

Školitel: MUDr. Pavel Homolka, Ph.D., MUDr. Pavel Vank 

Náplň: zátěžové testy W 170, ergometrie a spirometrie u zdravých i nemocných 

osob, diagnostika stupně trénovanosti, stanovení anaerobního prahu 
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 Školicí místo – Zátěžová a funkční diagnostika u 

kardiálních onemocnění 

Určeno: pro lékaře s atestací I. stupně z interny a kardiologie 

Místo konání:  Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace  FN u sv. Anny v Brně  

Termín: leden – červen, září - prosinec 

Počet účastníků: 1 - 3 

Školitel: MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. 

 MUDr. Pavel Vank 

 prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. 

Náplň: zátěžová echokardiografie, spirometrie, stanovení anaerobních prahů, 

maximální spotřeby kyslíku, WEBER, ordinace pohybové aktivity 

kardiologicky nemocných 

  

 Školicí místo – Zátěžová funkční diagnostika ve  

vnitřním lékařství 

Určeno: pro lékaře s atestací I. stupně z interny  

Místo konání:  Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace  FN u sv. Anny v Brně 

Termín: leden – červen, září – prosinec 

Počet účastníků: 1 - 3 

Školitel: MUDr. Pavel Homolka, Ph.D., MUDr. Pavel Vank 

Náplň: zátěžové testy u kardiopulmonálních , metabolických a jiných vnitřních 

onemocnění, bronchoprovokační testy, spektrální analýza variability 

srdeční frekvence, testy neurovegetativních regulací (vč. Tilt-up-testu) aj.             

význam pohybové léčby v prevenci a terapii, její preskripce ve vnitřním  

lékařství 

  

 Školicí místo - Zátěžová funkční diagnostika u 

plicních onemocnění 

Určeno: pro lékaře s atestací I. stupně z interny, alergologie a lékaře 

pneumology  

Místo konání: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace  FN u sv. Anny v 

Brně 

Termín: leden – červen, září - prosinec 

Počet účastníků: 1 - 3 

Školitel: MUDr. Pavel Homolka, Ph.D., MUDr. Pavel Vank 

Náplň: diferenciální diagnostika u plicních onemocnění (spirometrie, 

funkční vyšetření plic, krevní plyny), bronchoprovokační testy, 

pozátěžový bronchospazmus 
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   Školicí místo v léčebné rehabilitaci 

Určeno: pro praktické lékaře v rámci postgraduálního vzdělávání 

Místo konání:  Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace  FN u sv. Anny v 

Brně  

Termín: dle dohody 

Počet účastníků: 1 - 2 

Školitel: MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D. 

 MUDr. Naděžda Poršeková 

Náplň:  -  včasná léčebná rehabilitace 

 -  léčebná rehabilitace v ambulantní péči 

  

 Školicí místo v léčebné rehabilitaci 

Určeno: pro lékaře zařazené do specializace FBLR 

Místo konání: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace  FN u sv. Anny v 

Brně 

Termín: dle dohody 

Počet účastníků: 1 - 2 

Školitel: MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D.  

 MUDr. Naděžda Poršeková 

Náplň:  léčebná rehabilitace v rozsahu potřebném ke složení atestační 

zkoušky 

 

 Školicí místo - Bodypletysmografie 

Určeno: pro lékaře, laboranty a SZP obsluhující bodypletysmografickou 

komoru 

Místo konání: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace  FN u sv. Anny v 

Brně 

Termín: dle dohody 

Počet účastníků: 1 - 3 

Školitel: MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. 

 Marta Peková 

 Olga Procházková 

Náplň:  obsluha bodypletysmografické komory 
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   Oddělení praktických lékařů 

 

Vedoucí lékař: MUDr. Ivana Bogrová, Ph.D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 

 Všeobecné praktické lékařství  

 Základní kmen Všeobecné praktické lék  

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Všeobecné praktické lékařství 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Všeobecné praktické 

lékařství 

Místo konání: Oddělení praktických lékařů  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: Dle vzdělávacího programu 

Termín: dle dohody (rezidenční místo nyní obsazeno) 

Školitel: MUDr. Ivana Bogrová, Ph.D. 

  

 Školicí místo – Praktické lékařství pro dospělé 

Určeno: pro praktické lékaře pro dospělé před atestací (nyní obsazeno) 

Místo konání: Oddělení praktických lékařů  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: Dle vzdělávacího programu 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Ivana Bogrová, Ph.D. 

Náplň: léčebně preventivní péče, posudková péče, akutní péče, pracovně 

lékařská péče, návštěvy u pacientů 
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Klinika zobrazovacích metod 
 

Přednosta: doc. MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.  

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů:  

 

 Radiologie a zobrazovací metody  

 Základní kmen radiologický  

 Intervenční radiologie (pro lékaře zařazené do oboru do 30.6.2017) 

 Vaskulární intervenční radiologie (pro lékaře zařazené do oboru do 

30.6.2017– platnost akreditace do 22.12.2020, z procesních důvodů nelze prodloužit) 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Radiologie a zobrazovací metody 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Radiologie                         

a zobrazovací metody 

Místo konání: Klinika zobrazovacích metod  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr.  Věra Postránecká 

 prim. MUDr.  Igor Suškevič 

doc. MUDr.  Jiří Vaníček Ph.D 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Intervenční radiologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Intervenční radiologie 

Místo konání: Klinika zobrazovacích metod  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr.  Bohuslav Vojtíšek. 

 prim. MUDr.  Igor Suškevič  

doc. MUDr.  Jiří Vaníček Ph.D. 

 

 

 Školicí místo v angiografiích a v intervenční radiologii 

Určeno:   pro lékaře před atestací 

Místo konání: Klinika zobrazovacích metod  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:  1 týden 
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Termín: dle dohody 

Školitel: prim. MUDr. Igor Suškevič 

 MUDr.  Bohuslav Vojtíšek 

 doc. MUDr.  Jiří Vaníček Ph.D. 

Náplň: Základy diagnostických angiografických postupů a inrevenční 

radiologie v cévní a GIT oblasti 

   

 Školicí místo na CT a MR pracovišti 

Určeno: pro lékaře před atestací  

Místo konání: Klinika zobrazovacích metod  FN u sv. Anny v Brně - CT a MR 

pracoviště 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr.  Věra Feitová, MUDr. Pavel Filkuka 

 MUDr. Marta Pažourková, doc. MUDr. Jiří Vaníček Ph.D. 

Náplň: základy spirálního CT, MR v neuroradiologii, MR pohybového 

aparátu, funkční MR 

 

 Školicí místo v ultrasonografii 

Určeno: pro lékaře před atestací  

Místo konání:  Klinika zobrazovacích metod  FN u sv. Anny v Brně – UZ 

pracoviště 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody 

Školitel:  MUDr. Hana Kyselová, MUDr. Eva Kotulánová 

Náplň: abdominální ultrasonografie, sonografie měkkých tkání, vaskulární 

a invazivní ultrasonografie 
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Ústav klinické imunologie a alergologie 
 

Přednosta: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů: 

 Alergologie a klinická imunologie (lékař - pracoviště II. typu)  

 Alergologie a klinická imunologie – Odborný pracovník v laboratorních 

metodách (OPvLM) 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího 

programu Alergologie a klinická imunologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Alergologie a klinická 

imunologie 

Místo konání:  Ústav klinické imunologie a alergologie  FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: 2 týdny 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., prim. MUDr. Roman Hakl, PhD. 

  

 Specializační odborná stáž vzdělávacího 

programu Alergologie a klinická imunologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Alergologie a klinická 

imunologie 

Místo konání:  Ústav klinické imunologie a alergologie  FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc., prim. MUDr. Roman Hakl, PhD. 
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Oddělení klinické hematologie 

Primář: MUDr. Marta Zvarová 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů: 

 Hematologie a transfúzní lékařství (pracoviště Hematologie I. typu) 

 Klinická hematologie a transfúzní služba pro odborné pracovníky 

v laboratorních metodách 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

Hematologie a transfúzní lékařství 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Hematologie                      

a transfúzní lékařství 

Místo konání:  Oddělení klinické hematologie  FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Marta Zvarová 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

Klinická hematologie a transfúzní služba pro odborné 

pracovníky v laboratorních metodách 

Určeno: pro odborné pracovníky v laboratorních metodách ve specializační 

přípravě v oboru Klinická hematologie a transfúzní služba 

Místo konání:  Oddělení klinické hematologie  FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: RNDr. Marta Popelová, Ph.D. 

  

  

 Školicí místo v klinické hematologii – vyšetřování 

trombofilních stavů a jejich léčba 

Určeno: pro lékaře 

Místo konání: Oddělení klinické hematologie  FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: dle dohody 

Školitel: MUDr. Marta Zvarová 
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Oddělení klinické biochemie  

 

Primář: prof. MUDr. Vladimír Soška CSc. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů: 

 Klinická biochemie (pracoviště II. typu)  

 Klinická biochemie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách a v 

přípravě léčivých přípravků 

 

 Specializační  vzdělávacího lékařů v oboru Klinická 

biochemie – specializovaný výcvik 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Klinická biochemie 

Místo konání:  Oddělení klinické biochemie  FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc., MUDr. Ingrid Wilhelmová 

 RNDr. Pavla Hložková, MUDr. Ondřej Kyselák 
 

Garance:                  prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. 
 

 

 

   Specializační vzdělávání odborných pracovníků 

v laboratorních metodách a v přípravě léčivých 

přípravků v oboru Klinická biochemie – 

specializovaný výcvik 

Určeno: pro odborné pracovníky v laboratorních metodách ve specializační 

přípravě v oboru Klinická biochemie 

Místo konání:  Oddělení klinické biochemie FN u sv. Anny v Brně    

Termín: dle dohody 

Doba trvání: dle dohody a vzdělávacího programu 

Školitel: RNDr. Pavla Hložková, RNDr. Hana Dobrovolná, Prof. MUDr. 

Vladimír Soška, CSc., MUDr. Ondřej Kyselák, MUDr. Ingrid 

Wilhelmová 

Garance: RNDr. Pavla Hložková 
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Mikrobiologický ústav 
 

Přednosta: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. 
 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu:  

 Lékařská mikrobiologie  

 Mikrobiologie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Lékařská mikrobiologie a Mikrobiologie 

pro odborné pracovníky v laboratorních metodách 

Určeno: pro lékaře a OPVLM ve specializační přípravě  

Místo konání: Mikrobiologický ústav  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání a termín: dle dohody 

Školitel: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (licence ev. č. 65 294/53) 

 MUDr. Alena Krchňáková (licence ev. č. 73423/53) 

  

 Školicí místo v diagnostice STD 

Určeno: pro lékaře a jiné VŠ před atestací 

Místo konání: Mikrobiologický ústav  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:   1 den 

Termín: dle dohody  - tel. č. 543 183 113 

Školitel: MUDr. Ondřej Zahradníček 

Náplň:  diagnostika bakter. původců STD a Trichomonas vaginalis 

 

 Školicí místo v diagnostice hub 

Určeno: pro lékaře a jiné VŠ 

Místo konání: Mikrobiologický ústav  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:  1 den 

Termín: dle dohody  - tel. č. 543 183 091 

Školitel: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. 

Náplň:  diagnostika kvasinek a vláknitých hub 
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  Školicí místo v diagnostice lues 

Určeno: pro lékaře a jiné VŠ 

Místo konání: Mikrobiologický ústav  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody -  tel. č.  543 183 166 

Školitel: Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. 

Náplň:  diagnostika lues 

 

 Školicí místo v bakteriologické diagnostice 

Určeno: pro lékaře před atestací 

Místo konání:  Mikrobiologický ústav  FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: 2 dny 

Termín: dle dohody  - tel. č. 543 183 092 

Školitel: MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. 

Náplň:  diagnostika bakteriálních infekcí chirurgických pacientů 

 

 Školicí místo v diagnostice virových hepatitid 

Určeno: pro lékaře a jiné VŠ před atestací 

Místo konání: Mikrobiologický ústav  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody  - tel. č. 543 183 114 

Školitel: MUDr. Alena Krchňáková 

Náplň:  diagnostika virových hepatitid 

 

  Školicí místo v bakteriolog. diagnostice a testování citlivosti k ATB 

Určeno: pro lékaře a jiné VŠ před atestací 

Místo konání: Mikrobiologický ústav  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody -  tel. č. 543 183 096 

Školitel: MUDr. Renata Tejkalová 

Náplň:  diagnostika bakteriálních infekcí pacientů ARO, ATB terapie 

 

 



 66 

                I.ústav patologie 
 

Přednosta:  prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph. D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů: 

 Patologie - pracoviště II. typu  

 Základní kmen patologický  

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Patologie 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Patologie 

Místo konání:  I. patologicko – anatomický ústav  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín:   dle dohody 

Školitel: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph. D. 

 MUDr. Iva Zambo, Ph.D., MUDr. Iva Svobodová,  

MUDr. Víta Žampachová 
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Ústav soudního lékařství 
 

Přednosta: MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů: 

 Soudní lékařství  

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Soudní lékařství 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Soudní lékařství 

Místo konání:  Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny v Brně, Tvrdého 2a,  

602 00 Brno 

Doba trvání: 2 týdny 

Termín:   8. - 19. 3. 2021 

Kontaktní osoba: MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. 

Školitelé: Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D. 

 MUDr. Miroslav Ďatko, Ph.D. 

 prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. 

 MUDr. Jan Krajsa, Ph.D. 

 MUDr. Mgr. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. 

 MUDr. Bc. Milan Votava 

MUDr. Michal Zelený, Ph.D. 

Rámcový program:   
Během stáže se budou účastníci věnovat zejména následujícím 

tématům, vše dle vzdělávacího programu pro obor soudní 

lékařství:  

1. Střelná poranění.  

2. Alkohologie včetně propočtů koncentrace etanolu v krvi.  

3. Trestněprávní aspekty v soudním lékařství včetně znaleckého 

práva, postup při úmrtí.  

4. Dopravní nehody.  

5. Forenzní antropologie a molekulární biologie, forenzní biologie.  

6. Toxikologie pro soudní lékaře, toxické makromycety.  

 

Během stáže budou účastníci pravidelně zpracovávat cvičné 

znalecké posudky z oboru zdravotnictví, odvětví soudní lékařství. 
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Nemocniční lékárna 
 

Vedoucí lékárník:  PharmDr. Vladimír Holub 
 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů:  

 Farmaceutická technologie  

 Nemocniční lékárenství 

 Veřejné lékárenství 

 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Nemocniční lékárenství 

Určeno: pro lékárníky ve specializační přípravě v oboru Nemocniční  

lékárenství 

Místo konání: Nemocniční  lékárna  FN u sv. Anny  v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: PharmDr. Vladimír Holub 

 PharmDr. Martin Šimíček 

  

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Farmaceutická technologie 

Určeno: pro lékárníky ve specializační přípravě v oboru Farmaceutická  

technologie 

Místo konání: Nemocniční  lékárna  FN u sv. Anny  v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Mgr. Monika Pecháčková 
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 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Veřejné lékárenství 

Určeno: pro lékárníky ve specializační přípravě v oboru Veřejné 

lékárenství 

Místo konání: Nemocniční  lékárna  FN u sv. Anny  v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: PharmDr. Vladimír Holub, PharmDr. Marek Lžičař 

  

Školicí místo – Příprava kolýrií a přípravků na 

sliznice 

Určeno: pro  lékárníky před atestací z lékárenství I. stupně 

Místo konání: Nemocniční lékárna  FN u sv. Anny  v Brně 

Doba trvání: l  den 

Termín:  dle dohody 

Školitel: Mgr. Monika Pecháčková 

Náplň:  příprava  očních,  nosních  a ušních  kapek dle požadavků  

lékopisu 

  

 

 Školicí místo – Informace a konzultace o lécích                

a farmakoterapii 

Určeno: pro farmaceuty 

Místo konání: Nemocniční lékárna  FN u sv. Anny v Brně - lékové informační 

centrum 

Doba trvání: l den 

Termín: dle dohody 

Školitel: PharmDr. Přemysl Černý 

Náplň:  dokumentační činnost na pracovišti,  poskytování informací  

pacientovi, lékárníkovi  a  lékaři, farmakoterapeutická konzultace  

 s lékařem 

  

 Školicí místo – Lékopisné analytické a kontrolní 

metody 

Určeno: pro lékárníky před atestací z lékárenství  

Místo konání:  Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně 

Doba konání: 2 dny 
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Termín: dle dohody 

Školitel:  Mgr. Jana Čoupková 

Náplň: fyzikální a fyzikálně chemické metody, zkoušky totožnosti,  

stanovení obsahu 

  

 Školicí místo – Příprava cytostatik 

Určeno: pro lékárníky zabývající se přípravou cytostatik 

Místo konání:  Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně 

Doba konání:  1 den 

Termín: dle dohody 

Školitel:  PharmDr. Veronika Čillíková, PharmDr. Martin Šimíček  

Náplň:  příprava cytostatik, režimy, prostory 
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ŠKOLÍCÍ MÍSTA  

PRO  

ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY  

NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ 
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Úsek ošetřovatelské péče 
 

Náměstkyně ředitele pro oš. péči Mgr. Jana Zvěřinová, telefon:  543 182 015   

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu dle Nařízení vlády                  

č. 31/2010 Sb.:  

 Organizace a řízení zdravotnictví – praktická část programu  
                         

 Specializační vzdělávání v oboru Organizace a řízení 

zdravotnictví – praktická část  

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání po 

absolvování teoretické části odborného modulu  

Místo konání: Úsek ošetřovatelské péče a Odbor personalistiky FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden (40 hodin) 

Termín: dle dohody s garantem studia - Mgr. Jana Zvěřinová 

Školitel: Mgr. Jana Zvěřinová, kontakt 543 182 015, jana.zverinova@fnusa.cz 

 Lenka Hamříková, DiS., kontakt  543 182 061,  

lenka.hamrikova@fnusa.cz 

 Mgr. Dagmar Klimentova, kontakt 543 182 185, 

dagmar.klimentova@fnusa.cz 

Garance: Mgr. Jana Zvěřinová, kontakt 543 182 015, jana.zverinova@fnusa.cz 

Náplň: Organizační problematika: strategické dokumenty, strategický rozvoj 

pracoviště, plánování výnosů a nákladů pracoviště a jejich sledování, 

způsob vedení porad, předávání informací, porady vedoucích pracovníků 

Personální problematika: činnost oddělení výchovy a vzdělávání ve 

vztahu k plánování vzdělávacích aktivit., seznámení se s personální 

agendou zaměstnanců, postup při hledání pracovníků, spolupráce 

organizace s Úřadem práce, zaměstnávání osob se změněnou pracovní 

schopností, vedení personální agendy každého zaměstnance, sledování 

kariérního a kvalifikačního růstu, zaměstnávání důchodců, způsob 

zapracování nového pracovníka, problematika systemizace pracovních 

míst,  

Sledování kvality: hodnocení pracovníků, postup při řešení stížnosti 

klienta/pacienta, program kontinuálního zvyšování poskytované péče           

a stanovení indikátorů kvality 
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Centrální sterilizace 
 

Vrchní sestra: Miroslava Macurová 

telefon: 543 183 361 
 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 

 Perioperační péče –praktická část 

 

 Perioperační péče – praktická část specializačního studia 

Centrální sterilizace 

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání        

Místo konání: ÚOP - CS FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 dny  

Termín: dle dohody 

Školitel: Jana Šromová, Miroslava Macurová 

Garance: Miroslava Macurová 

Náplň:  kompletní předsterilizační příprava, kompletace instrumentária,  

balení zdravotnických prostředků, sterilizace parní a nízkoteplotní- 

dle vzdělávacího programu 

                         
 

 

 

 Školicí místo v problematice práce sestry  

na centrální sterilizaci 

Určeno: pro všeobecné sestry a sanitáře 

Místo konání: ÚOP - CS FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: 

Garance: 

Jana Šromová, Miroslava Macurová 

Miroslava Macurová 

Náplň: seznámení s problematikou práce na centrální sterilizaci 
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Centrální operační sály 

Vrchní sestra: Renata Škrabalová, DiS  

telefon: 543 185 343 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 Perioperační péče –praktická část 

 

 

 Perioperační péče – praktická část specializačního studia 

Obory: ortopedie, neurochirurgie 

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání        

Místo konání: FN u sv. Anny v Brně -  centrální operační sály 

Doba trvání: 2 dny ortopedie, 1 den neurochirurgie 

Termín: dle dohody 

Školitelé: Ortopedie: Svatava Liktorová, DiS., tel. 543 182 764 

Neurochirurgie: Denisa Chromková, tel. 543 182 695 

Garance: Renata Škrabalová, DiS: 

Náplň: instrumentování u operačních výkonů – dle vzdělávacího  

programu 
 

 Perioperační péče – praktická část specializačního studia 

  

Určeno: pro všeobecné sestry studující Perioperační péči 

Místo konání: Centrální operační sály - neurochirurgie 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody   

Školitelky: Denisa Chromková, tel. 543 182 695 

L. Bachorcová, L.Kloudová 
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 Školicí místo v problematice práce sestry na 

operačním sále 

 

Určeno: pro všeobecné sestry a sestry specialistky 

Místo konání: Centrální operační sály - neurochirurgie 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Denisa Chromková, tel. 543 182 695 

Náplň: Příprava a postup u endoskopicky navigované operace (příprava 

pacienta, instrumentária…)  

 Příprava a postupy u epileptochirurgických výkonů (příprava 

pacienta, instrumentária, přístrojů..) 
 

 

                             

Perioperační péče – praktická část specializačního studia 
 

Určeno:              pro všeobecné sestry studující Perioperační péči  a sestry specialistky 

Místo konání:     Centrální operační sály – ortopedie 

Doba trvání:       2 dny 

Termín:               Dle dohody 

Školitel:              Bc. Liktorová Svatava,DiS, tel: 543 182 728 

                           Mgr. Meindlová Jana  tel: 543 182 728 

 

Náplň: Příprava a postup při artroskopických výkonech kolenního a ramenního kloubu ( 

příprava pacienta, instrumentária a přístrojů ) 

Náplň: příprava a postup při totálních náhradách ( TKA,THA ) kyčelního  a kolenního 

kloubu ( příprava pacienta, instrumentária a přístrojů ) 

 

Náplň: příprava a postup u malých ortopedických výkonů ( příprava pacienta, 

instrumentária ) 

 

Náplň: seznámení se s onkologickou operativou v ortopedii ( příprava pacienta, 

instrumentaria a přístrojů) 
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Oddělení zdravotně sociální a domácí péče 

 

Vrchní sestra: Mgr. Yveta Šarapatková, telefon:  543 184 095 

                                                                  mobil:  607 834 877 

 

 

 Školicí místo na sociálně zdravotním oddělení 

Určeno: pro  zdravotně-sociální pracovníky ve zdravotnických zařízeních 

Místo konání: Oddělení sociálně zdravotní a domácí péče FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Bc. Marta Štěpánková 

Bc. Simona Strnadelová 

Bc. Hana Ventrubová, DiS. 

Náplň: komplexní přístup k sociálně potřebnému klientovi s následným 

propuštěním z nemocničního zařízení 
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I. interní kardioangiologická klinika 

 

Vrchní sestra: Bc. Lenka Lapešová, telefon: 543 182 203 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 Ošetřovatelská péče v interních oborech – praktická část 

 

 Ošetřovatelská péče v interních oborech  

– praktická část odborného modulu 1  

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání        

po absolvování teoretické části odborného modulu  

Místo konání: I. interní kardioangiologická klinika  FN u sv. Anny v Brně   

Doba trvání: 3 dny 

Termín: dle dohody 

Školitel: Bc. Lenka Lapešová, Hana Kubešová, Hana Frolková, Martina 

Kryštofová 

 

 Školicí místo na koronární jednotce 

Určeno: pro sestry pracující na koronární jednotce 

Místo konání: I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny v Brně - koronární 

jednotka 

Doba trvání: školící místo: dle dohody  

Termín: dle dohody 

Školitel: staniční sestra na koronární jednotce, zástupkyně staniční sestry 

 

 Školicí místo v invazivní kardiologii 

Určeno: pro zdravotní sestry, sestry specialistky 

Místo konání: I. interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny v Brně -  angiosál 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Jaroslav Blažek, Renata Fojtlová + kolektiv sester kardioangiologického 

oddělení  

Náplň:  - práce sestry na angiolince 

 - pracovní postupy při invazivních a intervenčních výkonech 
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II. interní klinika 

 

Vrchní sestra: Ilona Růžičková, telefon: 543 182 256 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 Ošetřovatelská péče v interních oborech – praktická část 

 Certifikovaný kurz: Specifická ošetřovatelská péče při 

endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách zažívacího 

traktu – praktická část 

 Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o nemocné 

s diabetem mellitem –  praktická část 

 Certifikované kurzy Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se                                              

rány a defekty – praktická část    

 Certifikovaný kurz Metody náhrady funkce ledvin –  praktická část 

 

 

 

Ošetřovatelská péče v interních oborech  

– praktická část odborného modulu 1  

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání        

po absolvování teoretické části odborného modulu  

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně   

Doba trvání: 1 týden (40hodin), z toho min. 2 dny na diabetologii (odd. 69+amb.)  

Termín: dle dohody 

Školitel: Jana Vošterová , nefrologie,Jana Havránková, diabetologie  

Jaroslava Bednaříková, Blanka Ledvinová – hemodialýza 

Bc. Ivana Folprechtová – gastroenterologie (endoskopie) 

Tomáš Rybnikář –metabolická JIP 

Garance: Ilona Růžičková 
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 Certifikovaný kurz: Specifická ošetřovatelská péče při 

endoskopiích zažívacího traktu 

Určeno: 
pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání        

po absolvování teoretické a praktické části odborného modulu  

Místo konání: II. interní klinika  FN u sv. Anny v Brně –gastroenterologické odd.   

Doba trvání: 1 týden (40 hodin)  

Termín: dle dohody 

Školitel: Bc. Ivana Folprechtová, Denisa Chybová, Helena  

Junová, Blanka Kolbábková,  Eva Tomanová  

Garance: Bc. Ivana Folprechtová, MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. 

 

 

 Certifikovaný kurz: Specifická ošetřovatelská péče                      

o nemocné s diabetem mellitem – praktická část  

Určeno: pro sestry po absolvování teoretické části CK (zajišťuje NCONZO) 

Místo konání: II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně – diabetologické centrum 

Doba trvání: dle dohody, 

Termín: dle dohody 

Školitel:  Martina Hynková, Zuzana Gáliková, Mgr. 

 

 

 Certifikovaný kurz: Specifická ošetřovatelská péče                      

o nehojící se rány a defekty – praktická část  

Určeno: pro sestry po absolvování teoretické části CK (zajišťuje NCONZO 

nebo LF MU Brno) 

Místo konání: II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně – odd. 69 

Doba trvání: dle dohody, max. 1 týden (40hodin) 

Termín: dle dohody 

Školitel: Jana Vošterová 

 

 

 Certifikovaný kurz: Metody náhrady funkce ledvin – 

praktická část  

Určeno: pro sestry po absolvování teoretické části CK (zajišťuje NCONZO) 

Místo konání: II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně – nefrologické centrum 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Jarmila Slaninová 
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 Školicí místo – práce sestry na hemodialyzačním 

pracovišti 

Určeno: pro sestry studující  IP,  ev. další všeobecné sestry v oboru  

Místo konání: II. interní klinika  - hemodialyzační pracoviště 

Doba trvání: 1 týden, ev. dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Jana Pernicová, Jarmila Slaninová 

Náplň: seznámení s prací sestry na hemodialyzačních pracovištích 

  

 Školicí místo – CAPD 

Určeno: pro sestry provádějící peritoneální dialýzu 

Místo konání: II. interní klinika  - hemodialyzační pracoviště 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Blanka Ledvinová 

Náplň: práce sestry při peritoneální dialýze   

 

 Školicí místo – Práce dietní sestry na diabetologickém 

a edukačním centru 

Určeno: pro dietní a zdravotní sestry pracující na diabetologických 

ambulancích 

Místo konání: II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně -  diabetologické                    

a edukační centrum 

Doba trvání:   dle dohody  

Termín: dle dohody 

Školitel: Zuzana Gáliková, Mgr. 

Náplň: dietní edukace 

 

   Školicí místo – Práce edukační sestry na 

diabetologickém a edukačním centru 

Určeno: pro zdravotní sestry pracující v diabetologické ambulanci a 

v domácí péči, pro geriatrické sestry 

Místo konání: II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně -  diabetologické                    

a edukační centrum 

Doba trvání: dle dohody 
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Termín: dle dohody 

Školitel: Zuzana Gáliková, Mgr. 

Náplň: edukace diabetiků 

 

 Školicí místo v endoskopii 

Určeno: pro sestry pracující v digestivní endoskopii  

Místo konání: II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně – gastroenterologické odd. 

Doba trvání: 1 – 2 týdny 

Termín: dle dohody 

Školitel: Bc. Ivana Folprechtová a kolektiv sester 

Náplň: problematika organizace práce na endoskopickém pracovišti 

asistence sestry při esofagogastroduodenoskopii: 

-  příprava pacienta, příprava přístrojků a akcesorní, odběry 

slizničních vzorků na histochemické, histologické, cytologické  

vyšetření,  sklerotizace jícnových varixů, endoskopické stavění 

krvácení – injektáž, hemostatické klipy,  argon-plasma koagulace,  

endoskopická polypektomie žaludku, endoskopická 

mukosektomie, endoskopická extrakce cizích těles, desinfekce 

přístroje a instrumentária 

asistence sestry při rektoskopii:  

- odběr biologického  materiálu, desinfekce přístroje a 

instrumentária 

asistence sestry při kolonoskopii:  

- příprava pacienta a instrumentárií, odběry slizničních vzorků na 

histologické vyšetření, endoskopické stavění krvácení, injektáž, 

hemostatické klipy, argon-plasma koagulace, endoloopy,  

endoskopická polypektomie střeva, endoskopická mukosektomie,  

desinfekce přístroje a instrumentária 

asistence sestry při ERCP:    

- příprava pacienta a instrumentárií, biliární drenáž žlučových cest,  

mechanická litotrypse a extrakce  konkrementů  žlučových,  

endoskopická papilosfinkterotomie, endoskopická dilatace stenóz 

žlučových cest, desinfekce přístroje a instrumentária  
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Doléčovací a rehabilitační oddělení 
 

Vrchní sestra: Mgr. Helena Šlesárová, telefon:  603899778 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 

 Ošetřovatelská péče v interních oborech  

 

 Ošetřovatelská péče v interních oborech  

– praktická část  

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání        

Místo konání: Doléčovací a rehabilitační oddělení  FN  u sv. Anny v Brně,  

Zoubkova 18, 634 00 Brno 

Doba trvání: 1 týden (40hodin) 

Termín: dle dohody 

Školitel: Mgr. Helena Šlesárová, Mgr. Martina Hytychová, Irena Bačáková 
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I. neurologická klinika 

 

Vrchní sestra: Ing. Marcela Staňková, telefon: 543 182 916 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 Ošetřovatelská péče v interních oborech – praktická část 

 

 Ošetřovatelská péče v interních oborech  

– praktická část odborného modulu  

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání        

po absolvování teoretické části odborného modulu  

Místo konání: I. neurologická klinika  FN u sv. Anny v Brně   

Doba trvání: 3 dny 

Termín: dle dohody 

Školitel: Ing. Marcela Staňková, Radka Holasová, Eva Kalvodová, Jitka 

Kolenčíková, Gabriela Sedlářová, Dana Zvařičová, DiS. 

Garance: Ing. Marcela Staňková 

 

 Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému (EEG, EP)  

– praktická část 

 Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému (EMG, 

EP)  – praktická část 

 

 Certifikované kurzy v elektrodiagnostice nervového 

systému (EEG, EMG, EP) – praktická část 

Určeno: pro sestry zařazené do CK, které absolvovaly  jeho teoretickou část  

Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden (40 hod) 

Termín: dle dohody 

Školitel: Mgr. Petr Zlonický, DiS. (EEG), Anna Hlučková (EMG) 

Náplň: - seznámení s přístrojovou technikou a pracovištěm EEG  

 -   snímání nativního záznamu, fotostimulace, hyperventilace, spánkové   

   deprivace, snímání EP potenciálů 

 - speciální vyšetření (Holter, asistence u Vadova testu aj.) 
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 Certifikovaný Specifická oš. péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí 

 

 CK Specifická ošetřovatelská péče o pacienty  

s Parkinsonovou nemocí – praktická část 

Určeno: pro sestry, které absolvovaly teoretickou část CK 

Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden (40 hod) 

Termín: dle dohody 

Školitel: Ing. Marcela Staňková, Lenka Brázdová, Eva Kalvodová, Radka 

Holasová, Veronika Pulkrábková 

Náplň: - seznámení s přístrojovou technikou a pracovištěm EEG  

 - snímání nativního záznamu, fotostimulace, hyperventilace, spánkové 

deprivace 

 - speciální vyšetření (Holter, asistence u Vadova testu aj.) 

- seznámení se specializovanou ambulancí pro léčbu Parkinsonovy 

nemoci a nekoordinovanými pohyby  

- aplikace náplastí, použití Apomorfinových pump při léčbě                                       

Parkinsonovy nemoci 

- edukace pacien s se zavedenými DBS (hlubokými elektrodami) 

- ošetřování pacientů se zavedenou Duodopa pumpou  

 

 Školicí místo v elektrodiagnostice nervového systému EEG 

Určeno: pro zdravotní sestry a sestry specialistky 

Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel:  Mgr. Petr Zlonický, DiS 

Náplň: - seznámení s přístrojovou technikou a pracovištěm EEG  

 - snímání nativního záznamu, fotostimulace, hyperventilace, spánkové 

deprivace, - speciální vyšetření (asistence u Vadova testu aj.) 

 

 Školicí místo v problematice práce sestry na JIP  

– péče o nemocné s cévním onemocněním mozku 

Určeno: pro zdravotní sestry a sestry specialistky 

Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 
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Školitel:  Jitka Kolenčíková, Dana Zvařičová 

Náplň: - seznámení s přístrojovou technikou a sesterskou dokumentací  

 - ošetřovatelská péče u pacientů s cévními onemocněními mozku 

 - seznámení s možností léčby trombolýzou 

- dysfagie – GUSS test 

  

  Školicí místo v elektrodiagnostice nervového systému 

evokované potenciály 

Určeno: pro zdravotní sestry a sestry specialistky 

Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín : dle dohody 

Školitel:  Jana Bártová, Anna Hlučková 

Náplň: - seznámení s přístrojovou technikou a pracovištěm evokov. potenciálů 

 - základy vyšetření (elektrody, stimulace), - speciální vyšetřovací metody 

   

 Školicí místo v elektrodiagnostice nervového syst. - EMG 

Určeno: pro zdravotní sestry a sestry specialistky 

Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Jana Bártová, Anna Hlučková 

Náplň: - seznámení s přístrojovou technikou a pracovištěm EMG 

 - základy vyšetření vedení nervem (elektrody, stimulace) 

 - speciální vyšetřovací metody 

 

 Školicí místo v péči o nemocné s Parkinsonovou chorobou 

Určeno: pro zdravotní sestry a sestry specialistky 

Místo konání: I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel:  Veronika Pulkrábková, Lenka Brázdová 

Náplň: - seznámení s pracovištěm, se specializovanou ambulancí pro 

Parkinsonovu nemoc a nekoordinované pohyby 

 - ošetřovatelská péče u pacientů s Parkinsonovou nemoc 
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I. dermatovenerologická klinika 

 

Vrchní sestra: Jitka Vinklárková telefon: 543 182 797   

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 

 Certifikovaný kurz Techniky mízní drenáže 

 

 Certifikovaný kurz Techniky mízní drenáže 

Určeno: pro sestry zařazené do certifikovaného kurzu, které absolvovaly 

jeho teoretickou část 

Místo konání: I. dermatovenerologická klinika  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody 

Školitel: Olga Fiurášková 

Jana Seltsamová 

Náplň:  - manuální lymfodrenáže u primárních a sekundárních lymfedémů 

 - přístrojové lymfodrenáže 

 - speciální bandážování 

 - vedení dokumentace, evidence nemocných 

 

 

 

 Školicí místo – Ambulance dermatoalergologická a 

pro kožní choroby z povolání 

Určeno: pro zdravotnické pracovníky pracující na tomto úseku 

dermatovenerologie 

Místo konání: I. dermatovenerologická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody (mimo červenec a srpen) 

Školitel: Jitka Vinklárková, Kateřina Burianová 

Náplň: - příprava a testování alergenů 

 - hlášení chorob z povolání 

 - vedení dokumentace, evidence nemocných 
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 Školicí místo – Ambulance pro fyzikální terapii 

(světloléčbu) 

Určeno: pro zdravotnické pracovníky pracující  v oboru 

dermatovenerologie 

Místo konání: I. dermatovenerologická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody (mimo červenec a srpen ) 

Školitel:  Petra Strmisková, Jitka Blažková 

Náplň:  záření PUVA, UVA 1, P-P box,  AQUASUP,  CUP,  Omnilux,  

  

  Školicí místo na lůžkovém oddělení 

dermatovenerologické kliniky 

Určeno: pro zdravotnické pracovníky 

Místo konání: I. dermatovenerologická klinika  FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Školitel: Jitka Vinklárková – vrchní sestra 

 Marie Fabianová  – staniční sestra 

 Mgr. Anna Fabiánová, DiS.- staniční sestra  

Náplň:  - ošetřovatelská péče v dermatovenerologii 

 - zevní terapie 

 - ošetřování kožních defektů 

 - vedení ošetřovatelské dokumentace 
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Oddělení klinické psychologie 

 

Vedoucí psycholog: PhDr. Mgr.  Zuzana Spurná, Ph.D. 
 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů:  

 Klinická psychologie  

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu  

v oboru Klinická psychologie 

Určeno: pro psychology ve specializační přípravě v oboru Klinická psychologie 

Místo konání: FN  u sv. Anny v Brně: Oddělení klinické psychologie,               

Neuropsychologická ambulance I. neurologické kliniky 

Doba trvání: 1 měsíc (popř. dle dohody) 

Termín: dle dohody 

Garant: PhDr. Mgr. Zuzana Spurná, Ph.D. 

  

 

 Přednáška - Psychologie nemocných 

Určeno: pro lékaře, psychology a zdravotnické pracovníky nelékařských 

oborů 

Místo konání: FN  u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 přednášky v délce trvání 90 minut 

Termín: dle dohody 

Počet osob: 20 (minimum 10) 

Školitel: PhDr. Drahomír Balaštík 

Náplň:  - vnímání choroby a reakce na ni 

 - prožívání choroby 

 - strach a úzkost 

 - vztahy zdravotník a pacient 

 - těžce nemocný pacient 

 - krizové situace a vyrovnání se s nimi 

Organizační 

zajištění: 

OP – odd. vzdělávání telefon  543 183 295 
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 Přednáška – Problematika chronické bolesti z bio-

psycho-sociálního pohledu 

Určeno: pro lékaře, psychology a zdravotnické pracovníky nelékařských 

oborů 

Místo konání: FN  u sv. Anny v Brně – oddělení klinické psychologie nebo dle 

dohody 

Doba trvání: 4 hodiny 

Termín: 2. polovina 2009, dle dohody 

Počet osob: 20 osob 

Školitel: Bude určen 

Náplň: Bolest je vysoce osobní a subjektivní fenomén a vždy má emoční  

a psychologickou dimenzi. V přednášce se dozvíte, že různí 

pacienti reagují na stejnou či podobnou bolest různě, jakou roli 

hrají psychosociální faktory v rozvoji chronické bolesti, jak 

negativní emoční prožívání může zhoršovat vnímání chronické 

bolesti a naopak jak odvrácení pozornosti a posilování naděje 

může snížit subjektivní vnímání bolesti. V druhé části se dozvíte o 

principech managementu zvládání bolesti a o terapeutických 

přístupech, které se v uplatňují v léčbě chronické bolesti 

Organizační 

zajištění: 

OP – odd. vzdělávání telefon  543 183 295 

   

 Přednáška – Psychosomatika – odkrývání souvislostí 

mezi tělem a psychikou člověka 

Určeno: pro lékaře, psychology a zdravotnické pracovníky nelékařských 

oborů 

Místo konání:  dle dohody 

Doba trvání: 2 hodiny 

Termín: 2. pol. 2009, dle dohody 

Počet osob: 10 - 20 osob 

Školitel: PhDr. Mgr. Zuzana Spurná, Ph.D. 

Náplň: Vysvětlení pojmu psychosomatika a úvod do psychosomatické 

medicíny, model celostní medicíny a obrazy jednotlivých nemocí 

z psychosomatického pohledu. 

Organizační 

zajištění: 

OP – úsek vzdělávání  telefon: 543 183 295 
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Přednáška – Psychologická podmíněnost vzniku 

onkologických onemocnění 

Určeno: pro lékaře, psychology a zdravotnické pracovníky nelékařských 

oborů 

Místo konání:  dle dohody 

Doba trvání:  2 hodiny 

Termín: 1. pol. 2009, dle dohody 

Počet osob:  10 - 20 osob  

Školitel: PhDr. Mgr. Zuzana Spurná, Ph.D. 

Náplň: Ovlivnění imunitního systému prožíváním člověka, seznámení 

s vybranými studiemi a hypotézami. 

Organizační 

zajištění: 

OP – odd. vzdělávání telefon  543 183 295 

 

 

 

 

    

Přednáška – Psychologická intervence v krizových 

životních situacích 

Určeno: pro lékaře, psychology a zdravotnické pracovníky nelékařských 

oborů 

Místo konání:  dle dohody 

Doba trvání: 2 hodiny 

Termín: 2. pol. 2007, dle dohody 

Počet osob: 10 - 20 osob 

Školitel: Mgr. Ivana Rosi 

Náplň: -  typy životních krizí 

 -  krizová intervence při suicidálním ohrožení 

 -  presuicidální syndrom 

 -  vývojové krize 

 - krize při zjištění život ohrožující nemoci 

Organizační 

zajištění: 

OP – odd. vzdělávání telefon  543 183 295 

  
 

 

 

 

 



 91 

 

Oddělení klinické logopedie 

Vedoucí oddělení: Mgr. Julie Čefelínová, telefon: 543 184 097 
                                                       T 

Akreditace pro realizaci vzdělávacích programů:  

 Klinická logopedie – praktická část základního kmene dle Nařízení 

vlády č. 31/2010 Sb. 
 

 Specializační vzdělávání v oboru Klinická logopedie 

Určeno: pro klinické logopedy ve specializační přípravě  

Místo konání: FN  u sv. Anny v Brně: Oddělení klinické logopedie – logopedické 

ambulance, částečně kliniky FN USA (lůžka)               

Doba trvání: 1 – 2 týdny (dle dohody) 

Termín: dle dohody 

Školitel: Mgr. Petra Klusáčková, Mgr. Julie Čefelínová 

Garant: Mgr. Petra Klusáčková 

 

 Školicí místo v logopedii 

Určeno: pro klinické logopedy, 

eventuálně pro studenty se SZZ z logopedie a surdopedie  

Místo konání:   logopedické ambulance, kliniky FN USA (lůžka)   

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody    

Školitel: Mgr. Julie Čefelínová, Mgr. Petra Klusáčková 

Náplň: Logopedická intervence u osob s narušením komunikačních 

schopností  

 

 Školicí místo v logopedii 

Určeno: pro logopedy ve specializační přípravě, pro klinické logopedy  

Místo konání:  FN  u sv. Anny v Brně: Oddělení klinické logopedie- logopedická 

ambulance  

Rozštěpová poradna 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody    

Školitel: Mgr. Julie Čefelínová 

Náplň: Seznámení s intervencí klinického logopeda v rámci centra pro 

pacienty s rozštěpy v orofaciální oblasti  
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Anesteziologicko – resuscitační klinika 
 

Vrchní sestra: Renata Vyhlídalová,  telefon: 543 182 556 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu  

 Specializační vzdělávání v oboru  Intenzivní péče 

 Perioperační péče – zajišťuje výuku anesteziologických výkonů  

 

 Specializační vzdělávání v oboru Intenzivní péče:  

  praxe na akreditovaném pracovišti  

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání        

po absolvování teoretické části  

Místo konání: Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 týdny (80hodin) 

Termín: dle dohody (mimo období dovolených) 

Školitel: Renata Vyhlídalová, Bc. Petr Bauer, Anna Niklová, DiS.,  

Wenzelová Eva, Bc.Zuzana Tesfaye  

 

 Školicí místo v léčbě bolesti 

Určeno: pro sestry pracující na ARO, JIP, ambulanci léčby bolesti 

Místo konání: Anesteziologicko-resuscitační klinika FN u sv. Anny v Brně                

- Centrum pro léčbu bolesti 

Doba trvání: 1 týden (dle dohody) 

Termín: dle dohody (mimo období dovolených) 

Školitel: Kamila Ondráčková, DiS 

Náplň:  - komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s akutní a chronickou 

bolestí 

 - APS 

 - základní pracovní postupy 

 - úloha sestry v léčbě bolesti 
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I. chirurgická klinika 

 

Vrchní sestra: Ladislava Badalíková, DiS.,   telefon: 543 182 331   

 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 Ošetřovatelská péče v chirurgii – praktická část 

 Perioperační péče – praktická část 

 Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány  a 

defekty – praktická část 

 

 

 Ošetřovatelská péče v chirurgii – praktická část 

specializačního studia – odborný modul I. a II. 
 

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání         

po absolvování teoretické části odborného modulu  

Místo konání: I. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle vzdělávacího programu 

Termín: dle dohody   

Školitelky: Ladislava Badalíková, DiS., Bc. Věra Hradilová,  

Garant: Ladislava Badalíková, DiS. 

 

 

 Perioperační péče – praktická část specializačního studia 
všeobecná chirurgie, traumatologie, hrudní chirurgie 

Určeno: pro všeobecné sestry studující Perioperační péči 

Místo konání: I. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně - operační sály, odd. 

sterilizace 

Doba trvání: dle vzdělávacího programu 

Termín: dle dohody   

Školitelky: Denisa Kliková, Mgr.Dana Reinisch 

Garant: Mgr.Dana Reinisch 
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 Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o 

nehojící se rány a defekty – praktická část  

Určeno: pro sestry zařazené do certifikovaného kurzu po absolvování 

teoretické části (zajišťuje NCONZO nebo LF MU Brno) 

Místo konání: I. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně – odd. 62 JIP 

Doba trvání: dle dohody, max. 1 týden (40hodin) 

Termín: dle dohody 

Školitel: Dana Danková 

 

 Školicí místo v problematice práce sestry na oper. sále 

Určeno: pro všeobecné sestry pracující na operačním sále nebo studující 

perioperační péči 

Místo konání: I. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně 

 - II. operační sál, operační sál A,B 

Doba trvání: 1 týden - ev. dle dohody 

Termín: dle dohody   

Školitel: Denisa Kliková,Mgr.Dana Reinisch  

Náplň: instrumentování na operačním sále 

  

 Školicí místo v péči o stomiky 

Určeno: pro všeobecné sestry pečující o pacienty se stomiemi 

Místo konání: I. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně -  septické odd. 

Termín: dle dohody (mimo čtvrtek) 

Školitel: Zdeňka Citnarová, DiS (tel. 543 182 357) 

Náplň:  - péče o stomiky, stoma poradna, stoma sestra 

 

 Školicí místo v ošetřovatelské péči na chirurgické JIP 

(septická, aseptická) 

Určeno: pro všeobecné sestry studující Oš. péči v anesteziologii a intenzivní 

péči 

 pro všeobecné sestry  pracující na JIP 

Místo konání: I. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně -  aseptická JIP, septická 

JIP 

Termín:  dle dohody 

Školitel: Martina Malušková (tel, 543 182 355), Dana Danková(543182342) 

Náplň:  ošetřovatelská péče na JIP 
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II. chirurgická klinika 

 

Vrchní sestra: PaedDr. Mgr. Markéta Zapletalová, MBA.    

telefon:  543 182 434   

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 Oš. péče v chirurgii – praktická část 

 Perioperační péče – praktická část 

 Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče o nehojící se rány         

a defekty – praktická část 

 

 Ošetřovatelská péče v chirurgii – praktická část 

specializačního studia – odborný modul I. a II. 

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání         

po absolvování teoretické části odborného modulu  

Místo konání: II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle vzdělávacího programu 

Termín: dle dohody   

Školitelky: PaedDr. Mgr. Markéta Zapletalová, MBA. , Sabina Nedomová 

Garant: PaedDr. Mgr. Markéta Zapletalová, MBA. 

 

 Perioperační péče – praktická část specializačního studia 

všeobecná chirurgie, cévní chirurgie 

Určeno: pro všeobecné sestry studující Perioperační péči 

Místo konání: II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně - operační sály 

Doba trvání: dle vzdělávacího programu 

Termín: dle dohody   

Školitelky: Bc. Alena Dvořáková, Bc.Katarína Zábojníková 

 

 Certifikovaný kurz Specifická ošetřovatelská péče                

o nehojící se rány a defekty – praktická část  

Určeno: pro sestry zařazené do certifikovaného kurzu po absolvování teoretické 

části (zajišťuje NCONZO Brno) 

Místo konání: II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně  
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Doba trvání: dle dohody, max. 1 týden (40hodin) 

Termín: dle dohody 

Školitel: PaedDr.Mgr. Markéta Zapletalová, MBA. , Sabina Nedomová, 

Mgr.Adéla Petrů 

 

 Školicí místo – Práce sestry na operačním sále 

Určeno: pro všeobecné sestry studující perioperační péči 

 a sestry pracující na operačních sálech 

Místo konání: II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:   školící místo: dle dohody  

Termín: dle dohody 

Školitel: Bc.Alena Dvořáková, Bc.Katarína Zábojníková 

Náplň: instrumentování při operacích břišních a při laparoskopických 

operacích 

 Školicí místo – Cévní operace z pohledu 

instrumentářky 

Určeno: pro sestry pracující na operačních sálech 

Místo konání: II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 - 2 týdny (event. dle dohody) 

Termín: dle dohody 

Školitel: Bc. Alena Dvořáková, Bc.Katarína Zábojníková  

Náplň: seznámení s prací sestry na operačním sále při cévních operacích 

 

 Školicí místo – Ošetřovatelský proces a vedení  

ošetřovatelské dokumentace 

Určeno: pro sestry pracující na chirurgickém odd. JIP 

Místo konání: II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání:   1 týden (event. dle dohody) 

Termín: dle dohody 

Školitel: Mgr. Alexandra Dvořáková, Sabina Nedomová 

Náplň: realizace ošetř.procesu a vedení ošetřovatelské dokumentace 
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 Školicí místo – Vlhké hojení ran: vakuová terapie  

                                                          a magott terapie 

Určeno: pro sestry pracující na operačních sálech 

Místo konání: II. chirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: PaedDr.Mgr. Markéta Zapletalová, MBA., a Sabina Nedomová  

Náplň: Hojení ran, použití vakuové terapie a magott (larvální) terapie 
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I. ortopedická klinika 
 

Vrchní sestra: Jana Vanini, DiS  

telefon: 543 182 719 

 

 

 

 Školicí místo v problematice  oš. péče v ortopedii 

Určeno: pro všeobecné sestry 

Místo konání: I. ortopedická klinika – standardní odd. + JIP + ambulance 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Jana Vanini, DiS., Mgr. Irena Fialová,, Dana Hanáková, Andrea 

Dvořáková, DiS., Martina Friedlová, DiS., Anna Steinerová. 

Náplň: ošetřovatelský proces a podmínky jeho realizace 

  
 

 Školicí místo Léčba chronických ran 

Určeno: pro všeobecné sestry  

Místo konání: I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Jana Vanini, DiS., Radka Jenyšová, Anna Steinerová 

Náplň: léčba chronických ran 
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Neurochirurgická klinika 

 

Vrchní sestra:  Mgr. Lenka Pavlíková, telefon:  543 182 689 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu dle Nařízení vlády                  

č. 31/2014 Sb.:  

 

 Ošetřovatelská péče v chirurgii - praktická část 

 Ošetřovatelská péče v chirurgii – praktická část 

specializačního studia  

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání         

po absolvování teoretické části odborného modulu  

Místo konání: Neurochirurgická klinika  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 dny  

Termín: dle dohody   

Školitelky: Mgr. Lenka Pavlíková, Jaroslava Bukalová, DiS., Eva Grösslová, 

Adriana Pechová, Marcela Berková, DiS., Michaela Ráčková, DiS, 

Alena Křůmalová, E.Švihlová, A.Pokorná, P. Šmerdová, DiS. 

 

 Školicí místo  v problematice práce sestry na JIP 

Určeno: pro všeobecné sestry a sestry specialistky 

Místo konání:   Neurochirurgická klinika FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: Bc. Lenka Hanáková 543 182 697 

 Mgr. L.Závišková, M. Ráček, DiS.,  

M. Maňáková, P. Zbořilová, 

 Alice Vlčková, DiS., Mgr. Lenka Pavlíková, M. Vaňková,  

Z.Kuchařová, DiS, Bc.P.Straková, M.Kňůrová, DiS., 

R.Meitnerová, R.Machovská, DiS., S.Machovská,DiS. 

Náplň: Péče o pacienta se zevní komorovou drenáží 

 Péče o pacienty po epileptochirurgických výkonech  

 Péče o pacienta s DBS pro Parkinsonovy choroby 

Péče o pacienty s Lumbální drenáží 

Péče o pacienty po Dekompresivní kraniektomii a kranioplastické 

operaci 

Péče o pacienta po Endovaskulární embolizaci intrakraniálních 

aneuryzmat 
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Klinika plastické a estetické chirurgie 
 

Vrchní sestra: Bc. Michaela Foralová, telefon:  543 185 613 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu dle Nařízení vlády                  

č. 31/20104 Sb.:  

 

 Perioperační péče – praktická část 

 

 Perioperační péče – praktická část specializačního studia 

- plastická chirurgie  

Určeno: pro všeobecné sestry studující Perioperační péči 

Místo konání: Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně,  

Berkova 34, 612 00 Brno – operační sál 

Doba trvání: 1 den   

Termín: dle dohody   

Školitelky: Blahoslava Ehrenbergerová, Věra Nešporová 

 

 

 Školicí místo v problematice ošetřovatelské péče  

o děti s rozštěpovými vadami 

Určeno: pro dětské a všeobecné sestry 

Místo konání:   Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně,  

Berkova 34, 612 00 Brno 

Doba trvání: 1 týden  

Termín: dle dohody 

Školitel: Radmila Běhávková  

 Petra Boháčová, Andrea Ingrová  

Náplň: - zvláštnosti oš. péče o děti s rozštěpovými vadami 

 - předoperační příprava, pooperační péče 

 - vedení sesterské dokumentace 
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Školicí místo v problematice ošetřovatelské péče  

a sledování mikrochirurgických laloků 

Určeno: pro všeobecné sestry a sestry specialistky 

Místo konání:   Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně, 

Berkova 34, 612 00 Brno 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody 

Školitel: Jana Bělehradová, Andrea Ingrová 

Náplň: - zvláštnosti ošetřovatelské péče o nemocné po mikrochirurgické 

operaci 

 - sledování mikrochirurgických laloků 
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Oddělení nemocí očních a optometrie 

 

Vrchní sestra: Věra Kadlecová, telefon: 543 182 847 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 Perioperační péče – praktická část 

 

 

 Perioperační péče – praktická část specializačního studia 
oční chirurgie 

Určeno: pro všeobecné sestry studující Perioperační péči 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně – operační 

sál 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody   

Školitelky: staniční sestra - Ilona Večeřová,      sestra – Hrabalová Pavlína 

 

 Školicí místo v práci sestry na operačním sále 

Určeno: pro sestry pracující na očním operačním sále 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně - 

operační sál 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: staniční sestra – Večeřová Ilona,      sestra - Hrabalová Pavlína 

  

    

Školicí místo  - práce sestry v diabetologické 

ambulanci 

Určeno: pro všeobecné sestry a sestry specialistky 

Místo konání: Oddělení nemocí očních a optometrie  FN u sv. Anny v Brně -  

diabetologická ambulance 

Doba trvání:   dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: sestra  -  Karla Návedlová 
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Školící místo – práce sestry v glaukomové poradně, 

ambulanci 

Určeno :                     pro všeobecné sestry a sestry specialistky 

Místo konání :            Oddělení nemocí očních a optometrie FNUSA – glaukomová 

poradna 

Doba trváni :              dle dohody 

Termín :                      dle dohody 

Školitel :                      sestra  - Soušková Leona  
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Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 

 

Vrchní sestra: Bc. Kamila Mašková, telefon: 543 182 926 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu dle Nařízení vlády                  

č. 31/20104 Sb.:  

 Ošetřovatelská péče v chirurgii - praktická část 

 Perioperační péče – praktická část 

 Certifikovaný kurz v audiometrii – praktická část 

 

 Ošetřovatelská péče v chirurgii – praktická část 

specializačního studia  

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání         

po absolvování teoretické části odborného modulu  

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. Anny 

v Brně – lůžkové oddělení, ambulance 

Doba trvání: 1-3 dny  

Termín: dle dohody   

Školitelky: Bc. Kamila Mašková 

 

 Perioperační péče – praktická část specializačního studia 

Určeno: pro všeobecné sestry studující Perioperační péči 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN u sv. Anny 

v Brně – operační sál 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody   

Školitelky: Blanka Sosnarová 

 

 Certifikovaný kurz v audiometrii – praktická část 

Určeno: pro sestry pracující na ORL - audiometrii 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN               

u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 2 týdny (80 hodin) 

Termín: dle dohody 

Školitel: Kristina Janáčková 
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 Školicí místo  v audiologii 

Určeno: pro sestry pracující na ORL - audiologii 

Místo konání: Klinika  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku                        

FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 - 2 týdny (dle dohody i kratší) 

Termín: dle dohody 

Školitel: MUDr. Tomáš Talach 

 

    Školicí místo v ošetřovatelském procesu v oboru ORL 

Určeno: pro zdravotní sestry a sestry specialistky 

Místo konání: Klinika  otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku                      

FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: staniční sestry kliniky 

Náplň:  ošetřovatelský proces a podmínky jeho realizace 

   

 Školicí místo - Práce sestry ve foniatrické ambulanci 

Určeno: pro zdravotní sestry a sestry specialistky 

Místo konání: Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku  FN                

u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody 

Školitel: Ivana Konvalinová 

  

Náplň: - vedení konsignačního skladu sluchadel a jejich příslušenství              

- dokumentace 

 - vydávání sluchadel s veškerou potřebnou dokumentací 

 - instruktáž pacienta s manipulací se sluchadlem 

 - individuální tvárnice 

 - inhalační léčba 

 - podávání inhalací 

 - Bioptronové lampy 
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Stomatologická klinika 
 

Vrchní sestra Iva Štercová, tel: 543 183 410 

 

   

 Zhotovování intraorálních rentgenových snímků 

Určeno:               pro sestry, zubní techniky  pracující ve stomatologii a zubní 

instrumentářky 

Místo konání:     Stomatologická klinika FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: 1 den/5 hodin 

Termín: bude určen 

Školitel: Alena Kunčarová, Ivana Strachoňová 

Vedoucí kurzu:   Ilona Hutáková 

Náplň:   Podstata a vlastnosti rentgenového záření, příprava pacienta před 

snímkováním, zásady ochrany zdraví před poškozením 

z rentgenového záření, správná projekce, expozice, zpracování 

exponovaného filmu, archivace 

Cena: 600,- Kč 
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Onkologicko-chirurgické oddělení 

 

Vrchní sestra : Dagmar Šnýdrová, MBA, telefon: 543 185 792 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 

 Ošetřovatelská péče v interních oborech – odborný modul 2, praxe na 

onkologickém oddělení  

 

 Ošetřovatelská péče v interních oborech  

– praktická část odborného modulu 2  

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání        

po absolvování teoretické části odborného modulu 3 

Místo konání: Onkologicko-chirurgické oddělení  FN u sv. Anny v Brně   

Doba trvání: 1 týden (40hodin) 

Termín: dle dohody 

Školitel: Dagmar Šnýdrová, MBA, Olga Humlová, Lenka Zourková 

Garance: Dagmar Šnýdrová, MBA 

 

 

 Školící místo v práci sestry s venózním portem 

Určeno: pro sestry pracující s venózním portem 

Místo konání: Onkologicko-chirurgické oddělení FN u sv.Anny v Brně, 

lůžkové oddělení 22 

Termín:  dle dohody 

Doba trvání: 1 den 

Školitel: Dagmar Šnýdrová, MBA,  Olga Humlová 

Náplň:  teoretická část a praktický nácvik 
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Urologické oddělení 
 

Vrchní sestra: Ladislava Valachová, telefon:  543 182 770 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu dle Nařízení vlády                  

č. 31/20104 Sb.:  

 Ošetřovatelská péče v chirurgii - praktická část 

 Perioperační péče – praktická část 

 

 Ošetřovatelská péče v chirurgii – praktická část 

specializačního studia  

Určeno: pro sestry zařazené do daného oboru specializačního vzdělávání         

po absolvování teoretické části odborného modulu  

Místo konání: Urologické oddělení FN u sv. Anny v Brně – lůžkové oddělení, 

ambulance 

Doba trvání: 1-3 dny  

Termín: dle dohody   

Školitelky: Ladislava Valachová, Tamara Bartošková DiS. 

 

 Perioperační péče – praktická část specializačního studia 

Určeno: pro všeobecné sestry studující Perioperační péči 

Místo konání: Urologické oddělení FN u sv. Anny v Brně – operační sál 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody   

Školitelky: Dana Miklicová 

 

 Školicí místo v problematice práce sestry na operačním sále 

Určeno: pro všeobecné sestry 

Místo konání: Urologické oddělení FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitel: staniční sestra na operačním sále 

Náplň:  - instrumentování na operačním sále 

 - asistence sestry u endoskopických výkonů 
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Oddělení léčebné výživy 
 

Vedoucí nutriční terapeut: Mgr. Bc. Alena Mottlová, Ph.D.,                              

tel: 543 183 512 

 

 Specializační vzdělávání v oboru Výživa dospělých a 

dětí 

 Odborný modul II. a IV. 
 

Určeno: Pro nutriční terapeuty ve specializačním vzdělávání 

Místo konání: Oddělení léčebné výživy FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: OM 2 – 2 týdny, OM 4 – 1 týden 

Termín: bude určen 

 

Školitel: Michaela Kalendová, Mgr. Veronika Volavá a Mgr. Michaela 

Mcleod 

Kontakt: Mgr. Bc. Alena Mottlová, Ph.D. 

Náplň: Dle vzdělávacího programu 
 

  

Komplexní péče u onkologicko-chirurgických 

pacientů 

Určeno:                Pro nutriční terapeuty a zdravotní sestry 

Místo konání:     Oddělení léčebné výživy  a Onko-chirurgické oddělení FN u sv. 

Anny v Brně, I. Chirurgická klinika LF MU 

Doba trvání: 5 dnů, praxe na odděleních onkologie, chirurgie, OLV a nutriční 

ambulance 

Termín: bude určen 

 

Školitel: 

 

OLV Michaela Kalendová 

OCHO Jitka Orságová 

I.CHK Zdeňka Citnarová, Dis. 

 

Kontakt:   Michaela Kalendová  
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Náplň:   Specifika ošetřovatelské a nutriční péče o 

onkologickochirgické pacienty po operacích střev, derivační 

stomie na gastrointesinálním traktu. 
Kompexní ošetřovatelská a nutriční péče o pacienty se stomií a 

edukace pacienta všeobecnou sestrou. 

Nutriční a ošetřovatelská péče v onkologii a prevence malnutrice, 

odlišnosti nutriční a ošetřovatelské péče u chemoterapie, 

radioterapie a chirurgického zásahu, nutriční důsledky nádorového 

onemocnění, nádorová kachexie, diagnostika malnutrice,  

možnosti nutričního terapeuta v nutriční péči o pacienta, metody 

nutriční podpory, hojení ran. 
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Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace 
 

Vedoucí fyzioterapeut: Mgr. Pavlína Svobodová, telefon: 543 183 004 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu dle Nařízení vlády č. 

31/2010 Sb.:  

 Aplikovaná fyzioterapie – praktická část programu specializačního 

vzdělávání 

 Certifikovaný kurz Léčení některých druhů funkční ženské sterility 

metodou Mojžíšové -  praktická část (smluvní partner NCONZO) 

 

 

 Aplikovaná fyzioterapie – praktická část programu 

specializačního vzdělávání 

Určeno: pro fyzioterapeuty po absolvování odborného modulu 

teoretické části specializačního vzdělávání 

Místo konání: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle rámcového vzdělávacího programu   

Termín: dle dohody   

Školitelé: fyzioterapeuté KTLR 

Garance: Mgr. Pavlína Svobodová 

 

  

 

 Certifikovaný kurz Léčení některých druhů funkční 

ženské sterility metodou Mojžíšové -  praktická část 

(smluvní partner NCONZO) 

Určeno: pro fyzioterapeuty po 2 letech praxe 

Místo konání: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 20 hod. 

Termín: dle dohody   

Školitel: Mgr. Pavlína Svobodová 

Náplň:  vyhodnocení diagnostických závěrů lékaře 

provádění vyšetřovacího postupu podle Mojžíšové 

provádění specifické léčby podle Mojžíšové 

nácvik a kontrola autoterapie 

vedení přesné zdravotní dokumentace 
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 Školicí místo v problematice rehabilitace ruky 

Určeno: pro fyzioterapeuty 

Místo konání: Rehabilitační pracoviště na KPECH  FN u sv. Anny v Brně 

(Berkova ul.) 

Doba trvání: 1 týden - ev. dle dohody 

Termín: dle dohody -  tel. č. 543185615, Mgr. Eva Nosavcovová 

Školitel: fyzioterapeutky  na KPECH 

Náplň:  metodika LTV u různých diagnóz postižení ruky 

  

 

 Školicí místo – Zátěžová funkční diagnostika 

Určeno: pro zdravotnické pracovníky zabývající se ergometrií a spirometrií, 

funkčním vyšetřováním vegetativních funkcí, plicních funkcí apod. 

Místo konání:   Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody   

Školitel: MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. 

 MUDr. Pavel  Vank 
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Klinika zobrazovacích metod 
 

Vedoucí laborant: Marta Karfusová, telefon:  543 183 023 

 

 

 Školící místo – Skiagrafie 

Určeno: pro studenty  bakalářského studia v oboru radiologický asistent 

Místo konání: Klinika zobrazovacích metod  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody   

Školitel: Radka Kameníková  (pracoviště na I. chirurgické klinice – 

traumatologie -  přímá digitalizace) 

 Zdeněk Jedlička (pracoviště na I. ortopedické klinice – přímá 

digitalizace) 

 Bc. Jan Holub MBA (centrální digitální RTG) 

  

 

 Školící místo – Angiografické metody a intervenční 

radiologie 

Určeno: radiologické asistenty  

pro studenty  bakalářského studia v oboru radiologický asistent 

Místo konání: Klinika zobrazovacích metod  FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání:   1 týden 

Termín: dle dohody   

Školitel: Libuše Lockerová, Bc. Přemysl Krejčí 

   

 

 

 Školící místo - CT – vyšetřovací metody 

Určeno: pro studenty  bakalářského studia v oboru radiologický asistent 

Místo konání:   Klinika zobrazovacích metod  FN u sv. Anny v Brně  

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody   

Školitel: Pavel Hejral 
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 Školící místo -  NMR – vyšetřovací metody 

Určeno: pro radiologické asistenty 

pro studenty  bakalářského studia v oboru radiologický asistent  

Místo konání: Klinika zobrazovacích metod  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: 1 týden 

Termín: dle dohody   

Školitel: Bc. Jan Hloušek 
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Ústav klinické imunologie a alergologie 

  

Vrchní sestra: Helena Horáková 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 

 Alergologie a klinická imunologie – praxe na akreditovaném 

pracovišti 

 

 Alergologie a klinická imunologie – praxe na 

akreditovaném pracovišti 

Odborný modul 3 

Určeno: pro zdravotní pro zdravotní laboranty specializačního studia oboru Alergologie     

a klinická imunologie 

Místo konání:  Ústav klinické imunologie a alergologie FN u sv. Anny v Brně    

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 týden 

Školitel: MUDr. Dana Bartoňková, RNDr. Martina Štouračová,             

Mgr. Marcela Vlková, PhD., Mgr. Jana Nechvátalová, PhD., Mgr. 

Petr Bejdák, Marie Otrubová,  Terezie Kamenická, Silvie 

Musilová, Alena Chalupová, Eliška Štercová, Kateřina Krejčová, 

Alena Škrabalová, Kateřina Zemanová, Pavlína Nevrklová, Petra 

Růžičková, Adéla Veselská, Mgr. Peter Slanina. 

Garance: MUDr. Dana Bartoňková, tel.: 543 183 128 

 

Domluva termínů 

praxe:  

Marie Otrubová, tel. 543 183 139 
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Oddělení klinické biochemie 

 Vedoucí laborant: Dagmar Huterová, telefon:  543 183 176 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. v řízení:  

 

 Klinická biochemie – zdravotní laborant - praktická část 

 

 Specializační vzdělávání zdravotních laborantů 

v oboru Klinická biochemie – odborný modul 4 

Určeno: pro zdravotní laboranty ve specializační přípravě v oboru klinická 

biochemie 

Místo konání:  Oddělení klinické biochemie FN u sv. Anny v Brně    

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 týden, délku lze upravit podle potřeby zájemce 

Školitel: Petr Coufal, Dagmar Huterová, Alena Baťková, RNDr. Pavla 

Hložková, RNDr. Hana Dobrovolná, Irena Beránková, Bc. Jan 

Vlach, Miroslava Jakubcová, Blanka Sajbenová, Ing, Vít Herman 

Garance: Dagmar Huterová 
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Oddělení klinické hematologie 

Vedoucí laborantka: Jana Veselková, telefon: 543 183 153   

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 

 Klinická hematologie a transfúzní služba – praktická část 

 

 Specializační vzdělávání zdravotních laborantů 

v oboru:  Klinická hematologie a transfúzní  služba          

– odborný modul 3 

Určeno: pro zdravotní laboranty ve specializační přípravě v oboru 

Hematologie a transfúzní služba 

Místo konání:  Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně    

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 týden 

Školitel: RNDr. Magda Popelová, Ph.D., Menšíková Ilona, Hana Buchtová 

Garance: Jana Veselková 

 

 

 Školicí místo v klinické hematologii – morfologie 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně                        

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody   

Školitelka: Hana Buchtová 

  

 Školicí místo v klinické hematologii - cytochemii 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně                        

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody   

Školitelka: Jana Ženíšková 
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 Školicí místo v klinické hematologii - práce na          

analyzátorech   Sysmex  XN 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně                        

Termín: dle dohody 

Školitelka: Mgr. Lucie Haklová, Hana Buchtová 

 

 

 Školicí místo v klinické hematologii – práce na 

automatických analyzátorech   BCS-XP, VIDAS, ST4, 

CS-2000i 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitelka: RNDr. Magda Popelová, Ph.D. Ilona Menšíková 

 

 Školicí místo v klinické hematologii – základní 

hemokoagulační vyšetření 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně                        

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody   

Školitelka:  RNDr. Magda Popelová, Ph.D. Ilona Menšíková 

  

 Školicí místo v klinické hematologii – speciální 

hemokoagulační vyšetření 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně                        

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitelka: RNDr. Magda Popelová, Ph.D. Ilona Menšíková 
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 Školicí místo v klinické hematologii – vyšetření 

funkce krevních destiček 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Oddělení klinické hematologie FN u sv. Anny v Brně                        

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody 

Školitelka: RNDr. Magda Popelová, Ph.D.  Ilona Menšíková 
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I. ústav patologie 

Vedoucí laborantka: PhDr. Gabriela Kuzmínová, MBA telefon: 

543 183 222 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 Histologie – praktická část 

 

 

 

Specializační vzdělávání zdravotních laborantů 

v oboru histologie 

Určeno: pro zdravotní laboranty ve specializační přípravě v oboru 

histologie  

Místo konání:  I. ústav patologie FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 týden (40 hodin) 

Školitelka:   Vladimíra Musilová, Tomáš Pakosta, DiS., Pavla Krystková, PhDr. 

Gabriela Kuzmínová, MBA Bc. Kateřina Dorúšková, Alžběta 

Baráková, Bc. Nicola Juračková 

Garance: PhDr. Gabriela Kuzmínová, MBA 

 

 Školicí místo v imunohistopatologických metodách 

Určeno: pro zdravotní laboranty pracující v tomto úseku práce 

Místo konání:  I. ústav patologie FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Školitelka:   Bc. Kateřina Dorúšková, Bc. Nicola Juračková, (nebo určí ved. 

lab.) 

Náplň: metody používané k co nejpřesnějšímu rozlišení jednotlivých  

tumorů a jejich metastáz (dle požadavků školeného) 

 

 Školicí místo v imunofluorescenčních metodách 

Určeno: pro zdravotní laboranty pracující v tomto úseku práce 

Místo konání:  I. ústav patologie  FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Školitel: Tomáš Pakosta DiS., Alžběta Baráková, DiS., Pavla Krystková 

(nebo určí ved. lab.) 

Náplň:  - přímá imunofluorescenční metoda, která stanovuje patologické  

usazeniny imunoglobulinů  ve  tkáních 

 - nepřímá  imunofluorescenční metoda, prokazující výskyt  

cirkulujících autoprotilátek  v  séru 
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 Školicí místo ve speciálních histopatologických 

metodách 

Určeno: pro zdravotní laboranty pracující v  histologických a 

histopatologických laboratořích 

Místo konání: I. ústav patologie  FN u sv. Anny  v  Brně 

Termín: dle dohody 

Školitel: Vladimíra Musilová, PhDr. Gabriela Kuzmínová, MBA (nebo určí 

vedoucí laborant) 

Náplň:  speciální  barvící  a  impregnační  metody - upřesněno dle 

požadavků  školeného 

 

 Školicí místo ve speciálních histopatologických 

metodách 

Určeno: pro  zdravotní laboranty  studující  PSS - obor  histologie 

Místo konání: I. ústav patologie  FN u sv. Anny  v Brně 

Termín: dle dohody 

Školitel: Tomáš Pakosta, DiS., Pavla Krystková, Alžběta Baráková, DiS., 

PhDr. Gabriela Kuzmínová, MBA, Vladimíra Musilová, (nebo 

určí  vedoucí  laborantka) 

Náplň:  speciální druhy vyšetření  -  ELMI,   cytodiagnostika, mikroexcise; 

speciální barvící  a  impregnační  metody; (lze  upřesnit dle  

požadavků  školeného) 

   

 Školicí místo v základních histopatologických 

metodách 

Určeno: pro  zdravotní laboranty   

Místo konání: I. ústav patologie  FN u sv. Anny  v Brně 

Termín: dle dohody 

Školitel: PhDr. Gabriela Kuzmínová, MBA, Vladimíra Musilová (nebo určí 

vedoucí laborant) 

Náplň:  základy histologické praxe 

 

  

 

 

 

 

 



 122 

Ústav soudního lékařství 

Vedoucí laborantka: Mgr. Naděžda Fojtů, telefon: 543 318 526 

 

Akreditace pro realizaci programu specializačního vzdělávání dle 

Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.:  

 Zdravotní laborant - Toxikologie – praktická část 

 

 Specializační vzdělávání zdravotních laborantů 

v oboru Toxikologie 

Určeno: pro zdravotní laboranty ve specializační přípravě  

Místo konání:  Ústav soudního lékařství, Tvrdého 2a, 602 00 Brno 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 10 dnů (80 hod) 

Školitelka:   Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D. , Mgr. Jan Pivnička 

Garance: Mgr. Andrea Brzobohatá, Ph.D. 

 

 Školicí místo na úseku toxikologie 

Určeno:  pro zdravotní laboranty a jiné pracovníky pracující v dané 

problematice 

Místo konání: Ústav soudního lékařství, Tvrdého 2a, 602 00 Brno 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 – 5 dnů (dle dohody) 

Školitel: Bc. Petra Schardová 

 Bc. Jitka Kučerová 

Náplň:  - zpracování a příprava materiálu pro vyšetření na TLC 

 - screening a průkaz neznámé látky TCL /chromatografie na tenké 

vrstvě/ 

 - imunochemická vyšetření 

 - extraktivní látky 

 - spec. vyšetření (např. kyanidy, kys. hippurová, 

methemohlobin…) 

 - chromatografie plynová a kapalinová (kvantitativní vyšetření 

prokázané látky) 

 - aplikace metod (vhodný výběr metody pro určitou látku) 

 - stanovení těkavých látek 
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 Školicí místo na pitevním úseku Základní eviscerační 

techniky a makropreparace 

Určeno: pitevní laboranty-preparátory, sanitáře a jiné pracovníky pracující 

v daném oboru 

Místo konání: Ústav soudního lékařství, Tvrdého 2a, 602 00 Brno 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: dle dohody 

Školitel: Petr Oupor   č.tel.  543 185 811 

Náplň:  - základní eviscerační techniky 

 - osteologická preparace 

 - tekutinové preparáty  

 - další preparátorské práce dle požadavků pracovišť 

 

 Školicí místo Speciální eviscerační a pitevní techniky 

Určeno: pitevní sanitáře  

Místo konání: Ústav soudního lékařství, Tvrdého 2a, 602 00 Brno 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 40 hodin 

Školitel: Jan Frišhons    č.tel.  543 185 811 

Účel: Doplnění znalostí a dovedností sanitáře pro pitevnu v oblasti 

speciálních evisceračních a pitevních technik 

Náplň:  
Speciální eviscerační a pitevní techniky v oblasti hlavy, v oblasti 

krku a odběry biologického materiálu při pitvě (vč. mozkomíšního 

moku a sklivce) 

 
Speciální eviscerační a pitevní techniky v oblasti dutiny hrudní a 

specifika postupu při pitvě střelných, bodných a řezných poranění. 

 
Speciální eviscerační a pitevní techniky v oblasti dutiny břišní. 

 
Speciální eviscerační a pitevní techniky v oblasti končetin a zad 

(klouby, hluboké žíly dolních končetin, eviscerace míchy 

z ventrálního a dorsálního přístupu) 

 
Nástřikové preparáty 
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Mikrobiologický ústav 

Vedoucí laborant: Alena Svobodová , telefon: 543 183 094 

 

Akreditace pro realizaci vzdělávacího programu dle Nařízení vlády  

č. 31/2010 Sb.:  

 

 Mikrobiologie (zdravotní laborant) – praktická část 

 Mikrobiologie pro odborné pracovníky v laboratorních metodách 

 

 

 Specializační vzdělávání zdravotních laborantů 

v oboru Mikrobiologie – odborný modul 3  

Určeno: pro zdravotní laboranty ve specializační přípravě v oboru lékařská 

 mikrobiologie 

Místo konání: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 týden 

Školitelé: Bělková Jarmila, 

Prosecká Romana, Psotová Ivana,  

Svobodová Alena, Štěpánková Ivana, Urbanová Iveta 

Garance:  Alena Svobodová 

 

 Specializační odborná stáž vzdělávacího programu 

v oboru Lékařská mikrobiologie a Mikrobiologie pro 

odborné pracovníky v laboratorních metodách 

Určeno: pro lékaře ve specializační přípravě v oboru Lékařská 

mikrobiologie 

Místo konání: Mikrobiologický ústav  FN u sv. Anny v Brně 

Doba trvání: dle dohody 

Termín: dle dohody   

Školitel: doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. 

 MUDr. Alena Krchňáková 
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 Školicí místo – Odběrové soupravy a odběry 

biologického materiálu pro mikrobiologická vyšetření 

Určeno: pro zdravotní sestry 

Místo konání: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 den 

Školitel: Alena Svobodová 

Náplň: používání správných odběrových souprav, uchovávání  a transport 

biologického materiálu 

  

 Školicí místo v klinické bakteriologii 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání:  Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 – 2 dny 

Školitel: Romana  Prosecká 

Náplň:  - základy bakteriologické diagnostiky 

 - zpracování biologického materiálu 

  

 Školicí místo v diagnostice střevních infekcí a 

parazitů 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání:  Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 den 

Školitel: Bělková Jarmila 

Náplň: laboratorní metody v diagnostice střevních infekcí a parazitů 

    

 Školicí místo v přípravě kultivačních médií 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 2 dny 

Školitel: Ivana Psotová 

Náplň: přehled typů kultivačních půd používaných v lékařské 

mikrobiologii a jejich příprava 
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 Školicí místo v sérologické diagnostice infekcí 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 2  dny 

Školitel: Ivana Štěpánková 

Náplň: laboratorní diagnostika pomocí sérologických metod (ASLO, 

LATEX, AKE, OCH) 

  

 Školicí místo –Sérologická diagnostika syfilidy 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 2 dny 

Školitel: Ivana Štěpánková 

Náplň:  praktické seznámení s treponemovými testy  

 

 Školicí místo ve virologické diagnostice přímého 

průkazu virů 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 – 2 dny 

Školitel: Iveta Urbanová 

Náplň:  - průkaz virů na tkáňových kulturách 

 - imunofluorescence 

 - ELISA 

 

 Školicí místo v diagnostice virových hepatitid a HIV 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Mikrobiologický ústav FN u sv.  Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 - 2  dny 

Školitel: Iveta Urbanová 

Náplň:  HAV, HBV, HCV, HIV, metoda ELISA 
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 Školicí místo – Laboratorní průkaz Pneumocystis 

carini 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 den 

Školitel: Bělková Jarmila 

Náplň:  imunofluorescenční metoda pro záchyt Pneumocystis carini 

  

 Školicí místo  - Laboratorní diagnostika mykóz 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 – 2 dny 

Školitel: bude určen 

Náplň: mikroskopické a kultivační metody v lékařské mykologii 

 

 Školicí místo  - metody PCR 

Určeno: pro zdravotní laboranty 

Místo konání: Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně 

Termín: dle dohody 

Doba trvání: 1 – 2 dny 

Školitel: Ivana Štěpánková 

Náplň:  metody PCR v praxi 
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Nemocniční lékárna 

 

Vedoucí farmaceutická asistentka: Veronika Urbanová,  

telefon:  543 182 114 

 

 

 Školicí místo v aktuálních otázkách úseku práce - 

zásobování zdravotnickými prostředky  

Určeno: pro zdravotní sestry, zdravotní laboranty, farmaceutické asistenty 

Místo konání: Nemocniční lékárna  FN u sv. Anny v Brně – odd. zásobování 

zdravotnickými prostředky  

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody   

Školitel: Ivana Schillerová 

Náplň:  sortiment, použití, výdej 

 

 Školící místo - Příprava textilií napouštěných léčivy 

Určeno: pro farmaceutické asistenty 

Místo konání: Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně – odd. přípravy léčiv 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody   

Školitel: Ivana Stejskalová 

 Světlana Syslová 

Náplň:  přístroje, prostory, příprava 

  

 Školící místo – Příprava cytostatik 

Určeno: pro farmaceutické asistenty 

Místo konání: Nemocniční lékárna FN u sv. Anny v Brně – odd. přípravy léčiv 

Doba trvání: 1 den 

Termín: dle dohody   

Školitel: Jana Studená 

Náplň:  přístroje, prostory, příprava 
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Personální úsek – Odbor vzdělávání 

 
 

Kvalifikační kurz akreditovaný MZČR 

 

 
 

Sanitář 
 

Určeno:                            pro sanitáře zdravotnických zařízení bez kvalifikace 

Absolvování tohoto akreditovaného kurzu opravňuje k výkonu zdravotnického povolání 

pod   odborným dohledem pouze ve zdravotnických zařízeních. Neplatí pro výkon tohoto 

povolání v sociálních službách (pečovatelská služba, domovy důchodců apod.) 

 

Místo:                              IZS – Výstavní 17, FN u sv. Anny v Brně 

 

Termín:                           25. 1. - 26. 2. 2021 

                                        12. 4. – 14. 5. 2021 

 
Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář původně plánovaný v termínu 
od 25. 1. 2021 se vzhledem k současné epidemiologické situaci 
odkládá na neurčito (nejdříve na březen 2021).  Další kurz, který měl 
proběhnout  v termínu od 12. 4. 2021, bude také odložený, termíny dle 
situace upřesníme. Kurzy jsou plně obsazené, přihlášky již 
nepřijímáme (pouze na místo náhradníka). 
 

Doba trvání:                   25 pracovních dnů / 180 hodin  (3 týdny teorie, 2 týdny praxe) 

 

Docházka:                       denní ( cca 7:00 – 15:00 hod.) 

 

Způsob ukončení:            praktická zkouška KPR, test, ústní zkouška 

 

Podmínky přijetí:            - ukončená základní školní docházka  

                                        (přiložená kopie dokladu o ukončeném nejvyšším vzdělání)  

                                        - věk 18 let 

 

Cena kurzu:                    3500,- Kč 

 

Absolventům kurzu, kteří po ukončení kurzu nastoupí do FN u sv. Anny v Brně na pozici sanitář, 

bude po skončení zkušební doby kurzovné refundováno. 

 

 

Vedoucí kurzu:            Bc. Jana Zichová, tel. 543 183 295,   e-mail:jana.zichova@fnusa.cz 

                                    FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno 
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          P Ř I H L Á Š K A 
 

    do akreditovaného kvalifikačního kurzu 

 

  S A N I T Á Ř 
 

 

Příjmení a jméno:  ............................................................................................................... 

 

Den, měsíc a rok narození:...............................................................................…………… 

 

Místo narození...........................................................okres:................................................... 

 

Rodné číslo:.....................................................Státní občanství:........................................ 

 

Zaměstnavatel:..................................................................................................................... 

 

pracoviště:.......................................tel.:...........................pracovní zařazení....................... 

 

Bydliště:..............................................................…................................PSČ:..................... 
 

  

Vzdělání: základní.................................................................... 
    

odborné..................................................................... 

 

Podmínky přijetí do kurzu: ukončené základní vzdělání  - k přihlášce prosím přiložte kopii   

                                            dokladu  u ukončeném vzdělání  

           dovršení l8 let věku 

            
Potvrzuji, že jsem očkován proti hepatitidě typu B. 

 

Účastník kurzu bere na vědomí, že pro účely realizace tohoto kurzu a pro účely nutné archivace údaje                   

o očkování jeho osoby proti hepatitidě typu B stanovené právními předpisy, je nutno zpracovávat jeho osobní 

údaje ve shora uvedeném rozsahu po dobu plynoucí z těchto předpisů, což je v souladu s čl. 6 odst. b) a c) 

nařízení Evropského parlamentu aRady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ohledně obecného poučení o právech subjektů údajů odkazuje 

pořadatel kurzu na zveřejněnou politiku ochranu soukromí a osobních údajů na ttps://iweb3.fnusa.cz/politika-

ochrany-soukromi-a-ochrana-osobnich-udaju-ve-fnusa/, s níž je účastník školicího místa povinen se 

seznámit. 

 

 

 

 

V............................dne:......................                                     ............................................. 

               podpis žadatele 

 
 

FN u sv. Anny v Brně, Personální úsek – Odbor vzdělávání, tel.:  543 l83 295   

Bankovní spojení: ČNB, a.s., pobočka Brno, č.ú. 71138621/0710, variabilní symbol 8831 

IČO: 00159816        DIČ: CZ 00159816 


