INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU ALERGOLOGIE
konané na LF MU v Brně ve dnech 20. – 21. 6. 2022
garant oboru prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

Atestační zkoušky se konají na Ústavu klinické imunologie a alergologie, FN u sv. Anny
v Brně, Pekařská 56, 656 91, Brno.
•

Předatestační kurz se koná : 4.-7. 4. 2022, místo konání 1 LF UK
Přístup k atestační zkoušce
• K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit až ve chvíli, kdy má lékař splněné
veškeré požadavky daného vzdělávacího programu (VP) a to nejpozději 60 dnů
před termínem atestační zkoušky, dle všech platných vydaných VP - 2005,
2009/2010, 2011, 2015 a 2019 dle jejich platnosti v době zařazení lékaře do oboru a
možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného
VP jak v teoretické, tak v praktické části, a to včetně kmene.
•
•

podrobnější informace: https://www.med.muni.cz/uchazeci/specializacni-vzdelavani
kontakt: Mgr. Miroslava Šimková tel: +420 549 49 8283 , e.mail:
msimkova@med.muni.cz

Řádně vyplněnou přihlášku https://ezp.mzcr.cz/Request/Create?type=SL38ATESTACE
včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů, doplněnou
podpisy a razítky statutárního zástupce zaměstnavatele a školitele zašlete s níže uvedenými
přílohami nejpozději 60 dnů před termínem konání atestace, tzn. do 21. 4. 2022 na adresu:
Oddělení specializačního vzdělávání lékařů, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta,
Kamenice 5, 625 00 Brno.
Přílohy:
✓ kopie indexu se zápisy veškeré praxe, stáží a kurzů stanovených příslušným VP,
✓ kopie logbooku zejména se souhrnnými tabulkami výkonů, přehledem praxe,
hodnocením školitelem ( mimo VP 2018),
✓ kopie potvrzení o absolvovaných kurzech odborných i kurzech povinných, včetně
kurzů pro kmen,
✓ kopie o absolvování předatestačního kurzu Alergologie a klinická imunologie
s testem.
•

Písemná práce

Téma atestační práce je nutné konzultovat s garantem oboru a toto téma jím musí být
schváleno. Pro zadání/schválení téma atestační práce pište na: jiri.litzman@fnusa.cz .
Atestační práci odevzdejte ve dvou vyhotoveních. Termín odevzdání je nejpozději 21. 4.
2022 na adresu: Oddělení specializačního vzdělávání lékařů, Masarykova univerzita,
Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno.

Atestační zkouška se skládá:
o praktická část
o teoretická část - 2 odborné otázky
- obhajoba písemné práce na zadané téma

Praktická část zkoušky:
• K vykonání praktické zkoušky, kdy má uchazeč přístup k pacientovi a je mu umožněn
pohyb na Ústavu imunologie a alergologie FN u sv. Anny V Brně, je pro uchazeče
povinnost podepsat „Prohlášení účastníků praktické části specializační zkoušky“. Toto
prohlášení podepíšete až v den konání zkoušky.
•

Upozorňujeme, že Věstník MZ 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást VP vyd.
v r. 2011 kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace,
managementu a legislativy“ – u těchto kurzů stanovuje délku platnosti na 5 let. Dále
prodlužuje platnost kurzu „Radiační ochrana“ a „Prevence škodlivého užívání NL“ na
10 let od jeho absolvování.

•

Další konkrétní informace a organizační pokyny (místo, čas, číslo účtu k uhrazení
poplatku) obdrží každý lékař v Pozvánce k atestační zkoušce, která se odesílá 30 dní
před termínem konání atestace.

Otázky k atestaci
Platné atestační otázky a požadavky na atestační práci naleznete na :
https://www.mzcr.cz/atestacni-zkousky/

