
 
 

1. Název projektu: Specializační vzdělávání v oboru dětská neurologie 

 

 

2. Operační program: Operační program Zaměstnanost 

 

 

3. Specifický cíl projektu:  

Cílem projektu je do konce roku 2022 zvýšit počet dětských neurologů v České republice 

prostřednictvím podpory specializačního vzdělávání v oboru dětská neurologie. 

 

4. Žadatel: Ministerstvo zdravotnictví 

 

 

5. Předmět projektu:  

Předmětem projektu je realizace vzdělávání v oboru dětské neurologie prostřednictvím: 

1) povinných kurzů, které bude realizovat Institut postgraduálního vzdělávání ve 

zdravotnictví 

2) doporučených kurzů, které se budou konat u akreditovaných pracovišť  

3) účast na praxi u akreditovaných pracovišť¨ 

 

Po absolvování vzdělávání přistoupí účastníci projektu k atestaci.  

 

 

6. Cíle projektu:  

Cílem projektu je zvýšení počtu dětských neurologů v ČR a rovněž snížení jejich 

celkového věkového průměru, což posílí síť lékařů v tomto oboru napříč ČR.  

 

  

7. Klíčové aktivity projektu: 

 
KA 1 – Teoretická výuka – kurz Lékařská první pomoc 

KA 2 - Teoretická výuka – kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace 

KA 3 - Teoretická výuka – kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a 

léčba závislostí 

KA 4 - Teoretická výuka – kurz Radiační ochrana 

KA 5 - Teoretická výuka – kurz Dětská neurologie (Novorozenecká a vývojová 

neurologie) 

KA 6 - Teoretická výuka – kurz Dětská neurologie (Nervosvalová a metabolická 

onemocnění) 

KA 7 - Teoretická výuka – kurz Dětská neurologie (Epileptologie, poruchy spánku, 

zobrazovací metody v dětské neurologii) 

KA 8 - Teoretická výuka – kurz Dětská neurologie (Movement disorders, autoimunitní 

a infekční onemocnění, neurotraumatologie) 

KA 9 - Teoretická výuka – kurz Dětská neurologie (Akutní neurolgoie, 

neuropsychologie a neuropsychiatrie, neurorehabilitace, základy klinické genetiky) 

KA 10 – Povinná praxe (24 měsíců) – Dětská neurologie 

KA 11 – Povinná praxe (12 měsíců) – Neurologie 

KA 12 – Povinná praxe (12 měsíců) – Dětské lékařství 



 
 

KA 13 – Povinná praxe (3 týdny) – Dětská a dorostová psychiatrie 

KA 14 – Atestace 

 

 

 

8. Cílová skupina projektu: 

• Poskytovatelé a zadavatelé zdravotních služeb 

• 18 lékařů, kteří díky projektů zvýší svou kvalifikaci 

 

 

9. Náklady projektu: 36.429.328,75 Kč 

 

 

10. Realizace projektu: 

Datum zahájení: 1. 6. 2018 

Ukončení projektu: 30. 11. 2022 

 


