Postgraduální vzdělávání
lékařů
Základní kmeny
Specializované způsobilosti
Certifikované kurzy

Základní kmeny - návrh děkanů
vnitřní lékařství
n chirurgie
n gynekologie a porodnictví
n dětské lékařství
n patologie
n radiologie a zobrazovací metody
n hygiena a epidemiologie
k diskusi ponecháváme zřízení
dalšího kmenového oboru –
psychiatrie
n

Základní kmeny - návrh ČLK
anesteziologie a
resuscitace
dermatovenerologie
dětské lékařství
gynekologie a
porodnictví
hygiena a epidemiologie
chirurgie
lékařská mikrobiologie
neurochirurgie
neurologie
oftalmologie

otorinolaryngologie
ortopedie
patologická anatomie a
soudní lékařství
všeobecné praktické
lékařství
psychiatrie
radiologie a zobrazovací
metody
urologie
vnitřní lékařství

Spec.způsobilost - návrh děkanů
alergologie a klinická imunologie
anestesiologie a resuscitace
dermatovenerologie
dětské a dorostové lékařství
endokrinologie a diabetologie
gastroenterologie
gynekologie a porodnictví
hematologie a transfusní lékařství
hygiena a epidemiologie
chirurgie
infekční lékařství
kardiochirurgie
ortopedie
patologie
praktické lékařství pro dospělé
radiologie a zobrazovací metody
fysikální
revmatologie
pneumoftizeologie
vnitřní lékařství

kardiologie
klinická biochemie
lékařská genetika
lékařská mikrobiologie
maxilofaciální chirurgie
nefrologie
neurochirurgie
neurologie
nukleární medicína
oftalmologie
onkologie
ORL
plastická chirurgie
psychiatrie
rehabilitační a
medicína
soudní lékařství
urologie

Spec.způsobilost – návrh ČLK
alergologie a klinická imunologie
angiologie
anesteziologie a resuscitace
dermatovenerologie
dětská a dorostová psychiatrie
dětská chirurgie
dětská neurologie
dětské lékařství
diabetologie
endokrinologie
gastroenterologie
gynekologie a porodnictví
hematologie a transfúzní lékařství
hrudní chirurgie
hygiena a epidemiologie
chirurgie
infekční lékařství
kardiochirurgie
Kardiologie
klinická biochemie
klinická onkologie
lékařská genetika
lékařská mikrobiologie
maxilofaciální chirurgie

nefrologie
neurochirurgie
neurologie
nukleární medicína
oftalmologie
otorinolaryngologie
ortopedie
patologická anatomie
praktické lékařství pro děti a dorost
všeobecné lékařství pro dospělé
psychiatrie
radiační onkologie
radiologie a zobrazovací metody
rehabilitační a fyzikální medicína
revmatologie
soudní lékařství
penumoftizeologie
úrazová chirurgie (traumatologie)
urologie
vnitřní lékařství
cévní chirurgie
plastická chirurgie
geriatrie

Certifikované kurzy – návrh ČLK
audiologie a foniatrie
dětská dermatovenerologie
dětská gastroenterologie a
hematologie
dětská gynekologie
dětská kardiologie
dětská nefrologie
dětská otorinolaryngologie
dětská pneumologie
dětská radiologie
dětská revmatologie
dětská urologie
dorostové lékařství
gerontopsychiatrie
hygiena dětí a dorostu
hygiena obecná a komunální
hygiena výživy
hyperbarická medicína a
oxygenoterapie
intervenční radiologie
intenzivní medicína

klinická farmakologie
korektivní dermatologie
onkourologie
onkogynekologie
osteologie
paliativní medicína a léčba
bolestí
perinatologie
popáleninová medicína
posudkové lékařství
pracovní lékařství
reprodukční medicína
sexuologie
spánková medicína
tělovýchovné lékařství
urgentní medicína
urogynekologie
veřejné zdravotnictví
dětská onkologie
neonatologie

