
 

 

SEZNAM AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

 

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) Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému (EEG,EP) (platnost do 31.3.2024, 

č.j. 51587/2018-5/ONP) 

3) Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému (EMG,EP) (platnost do 31.5.2025,           

č.j.9574/2020-5/ONP) 

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

5) Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách 

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

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

č.j. 38655/2019–5/ONP) 

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

8) 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.: 

 

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

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

(platnost do 30.11.2026,  č.j. 29031/2021-5/ONP) 

Alergologie a klinická imunologie – Odborný pracovník v laboratorních metodách 

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

11) Aplikovaná fyzioterapie (platnost do 30.11.2026,  č.j. 25672/2021-5/ONP)  

12) Histologie (platnost do 28.02.2027,  č.j. 46164/2021-5/ONP)  

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

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

31.1.2026,  č.j.  44338/2020-6/ONP) 

Klinická biochemie – odborný pracovník v laboratorních metodách (platnost do 

31.12.2023, č.j. 46375/2018-6/ONP) 

15) Klinická biochemie – zdravotní laborant (platnost do 30.11.2026,  č.j.  22813/2021-

5/ONP) 

16) Klinická hematologie a transfúzní služba (platnost do 28.2.2027,  č.j. 45311/2021-5/ONP) 

17) Klinická hematologie a transfúzní služba – Odborný pracovník v laboratorních metodách 

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

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

19) Klinická psychologie (platnost do 30.11.2026, č.j. 25673/2021-5/ONP) 

20) Mikrobiologie - odborný pracovník v laboratorních metodách, (platnost do 30.6.2024, č.j. 

15045/2019-5/ONP)     



21) Mikrobiologie – zdravotní laborant (platnost do 28.02.2027,  č.j.  46102/2021-5/ONP) 

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

5/ONP) 

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (platnost do 30.4. 2022, č.j. 8205/2017-

3/ONP) 

23) Ošetřovatelská péče v interních oborech (platnost do 31.12.2025, č.j.  36677/2020-5/ONP) 

24) Organizace a řízení ve zdravotnictví (platnost do 30.11.2026, č.j.  22812/2021-5/ONP) 

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

Perioperační péče (platnost do 31.10.2022, č.j. 42420/2017-3/ONP) 

26) Zdravotní laborant – Toxikologie (platnost prodloužena do 31.10.2023,  č.j. 35090/2018-

6/ONP) 

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

5/ONP) 

28) Soudní toxikologie – bioanalytik pro soudní toxikologii (platnost do 31.1.2027, 

č.j.38547/2021-5/ONP) 
 
  


