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PŘÍLOHA Č. 2.7. STAVOVSKÉHO PŘEDPISU Č. 12 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 

 

Speciální podmínky pro vydání licence školitele diagnostických a léčebných metod v oboru 

intervenční angiologie a speciální podmínky pro udělení akreditace pracoviště školícího výkon 

diagnostických a léčebných metod v oboru intervenční angiologie 

 

 

§ 1 

 

Tato příloha č. 2.7. Stavovského předpisu České lékařské komory č. 12 upravuje 

 

- podmínky pro vydání licence školitele diagnostických a léčebných metod v oboru intervenční 

angiologie a  

- podmínky pro udělení akreditace pracoviště školícího výkon diagnostických a léčebných 

metod v oboru intervenční angiologie. 

 

 

§ 2 

 

Speciální podmínky pro vydání licence školitele diagnostických a léčebných metod v oboru 

intervenční angiologie 

 

(1) Licence školitele diagnostických a léčebných metod v oboru intervenční angiologie opravňuje jeho 

držitele k výuce diagnostických a léčebných metod intervenční angiologie, ke kterým patří především 

různé typy angiografie, flebografie, intravaskulární ultrazvukové vyšetření, rekanalizační a reperfúzní 

techniky, balónková angioplastika, implantace stentu, stentgraftu, mechanická a farmakologická 

trombolýza, perkutánní aterektomie, extrakce cizího tělesa z cévního řečiště, trvalé či dočasné 

umístění antiembolických zařízení a filtrů, terapeutický uzávěr v cévním řečišti a uzávěr punkčního 

otvoru. 

 

(2) Základními podmínkami udělení funkční licence školitele diagnostických a léčebných metod 

v oboru intervenční angiologie (vaskulární nekoronární intervence) jsou: 

 

a) absolvování atestační zkoušky v oboru angiologie, 

b) provádění výkonů intervenční angiologie po dobu minimálně deseti let, 

c) provedení nekoronárních katetrizačních diagnostických a léčebných výkonů nejméně u 3000 

nemocných (jedná se o ucelené, samostatné diagnostické a léčebné procedury, kdy jednoho 

nemocného lze vykázat v jednom dni pouze jednou), 

d) kontinuální školící a odborná přednášková a publikační činnost /související s cévními 

intervencemi) v České republice a zahraničí. 

 

 

§ 3 

 

Speciální podmínky pro udělení akreditace pracoviště školícího výkon diagnostických a 

léčebných metod v oboru intervenční angiologie 

 

(1) Pracoviště provádí nejméně 600 diagnostických a léčebných cévních výkonů ročně. 

 

(2) Pracoviště provádí cévní intervence v následujících regionech: horní a dolní končetiny, renální a 

viscerální cévy, tepny aortálního oblouku a tepny zásobující CNS, horní a dolní dutá žíla a přívodné 

žíly. 
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(3) Mezi léčebnými technikami prováděnými v nekoronárním řečišti je i rutinní lokální trombolýza 

arteriálního a žilního řečiště, perkutánní trombolektomie, extrakce cizích těles, implantace stentů a 

stentgraftů. 

 

(4) Zdravotnické zařízení, jehož součástí je školící pracoviště intervenční angiologie, musí disponovat 

lůžky intenzivní a akutní péče, provádět cévně-chirurgické výkony a vlastnit adekvátní přístrojové 

vybavení. 

 

 

§ 4 

 

Účinnost 

 

Tato příloha č. 2.7. byla představenstvem ČLK schválena dne 23.5.2008 a nabývá účinnosti dnem 

22.6.2008. 

 


