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Základní kmeny Základní kmeny -- návrh děkanůnávrh děkanů
nn vnitřní lékařstvívnitřní lékařství
nn chirurgiechirurgie
nn gynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictví
nn dětské lékařstvídětské lékařství
nn patologiepatologie
nn radiologie a zobrazovací metodyradiologie a zobrazovací metody
nn hygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologie

kk diskusi ponecháváme zřízení diskusi ponecháváme zřízení 
dalšího kmenového oboru dalšího kmenového oboru ––
psychiatriepsychiatrie



Základní kmeny Základní kmeny -- návrh ČLKnávrh ČLK
anesteziologie a anesteziologie a 

resuscitace                          resuscitace                          
dermatovenerologiedermatovenerologie
dětské lékařství                                             dětské lékařství                                             
gynekologie a gynekologie a 

porodnictvíporodnictví
hygiena a epidemiologie                                hygiena a epidemiologie                                
chirurgiechirurgie
lékařská mikrobiologie lékařská mikrobiologie 
neurochirurgieneurochirurgie
neurologie                                                       neurologie                                                       
oftalmologieoftalmologie

otorinolaryngologie                                       otorinolaryngologie                                       
ortopedieortopedie
patologická anatomie a patologická anatomie a 

soudní lékařství     soudní lékařství     
všeobecné praktické všeobecné praktické 

lékařstvílékařství
psychiatrie                                                  psychiatrie                                                  
radiologie a zobrazovací radiologie a zobrazovací 

metodymetody
urologie                                                        urologie                                                        
vnitřní lékařstvívnitřní lékařství



Spec.způsobilost Spec.způsobilost -- návrh děkanůnávrh děkanů
alergologie a klinická imunologie               kardiologiealergologie a klinická imunologie               kardiologie
anestesiologie a resuscitaceanestesiologie a resuscitace klinická biochemieklinická biochemie
dermatovenerologiedermatovenerologie lékařská genetikalékařská genetika
dětské a dorostové lékařstvídětské a dorostové lékařství lékařská mikrobiologielékařská mikrobiologie
endokrinologie a diabetologieendokrinologie a diabetologie maxilofaciální chirurgiemaxilofaciální chirurgie
gastroenterologiegastroenterologie nefrologienefrologie
gynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictví neurochirurgieneurochirurgie
hematologie a transfusní lékařstvíhematologie a transfusní lékařství neurologieneurologie
hygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologie nukleární medicínanukleární medicína
chirurgiechirurgie oftalmologieoftalmologie
infekční lékařstvíinfekční lékařství onkologieonkologie
kardiochirurgiekardiochirurgie ORLORL
ortopedieortopedie
patologiepatologie plastická chirurgieplastická chirurgie
praktické lékařství pro dospělépraktické lékařství pro dospělé psychiatriepsychiatrie
radiologie a zobrazovací metodyradiologie a zobrazovací metody rehabilitační a rehabilitační a 

fysikální     fysikální     
medicínamedicína

revmatologie                                                  soudní lékařstvírevmatologie                                                  soudní lékařství
pneumoftizeologie                                  pneumoftizeologie                                  urologieurologie

vnitřní lékařstvívnitřní lékařství



Spec.způsobilost Spec.způsobilost –– návrh ČLKnávrh ČLK
alergologie a klinická imunologiealergologie a klinická imunologie
angiologieangiologie
anesteziologie a resuscitace anesteziologie a resuscitace 
dermatovenerologiedermatovenerologie
dětská a dorostová psychiatriedětská a dorostová psychiatrie
dětská chirurgiedětská chirurgie
dětská neurologiedětská neurologie
dětské lékařstvídětské lékařství
diabetologiediabetologie
endokrinologieendokrinologie
gastroenterologiegastroenterologie
gynekologie a porodnictvígynekologie a porodnictví
hematologie a transfúzní lékařstvíhematologie a transfúzní lékařství
hrudní chirurgiehrudní chirurgie
hygiena a epidemiologiehygiena a epidemiologie
chirurgiechirurgie
infekční lékařstvíinfekční lékařství
kardiochirurgiekardiochirurgie
KardiologieKardiologie
klinická biochemieklinická biochemie
klinická onkologieklinická onkologie
lékařská genetikalékařská genetika
lékařská mikrobiologielékařská mikrobiologie
maxilofaciální chirurgiemaxilofaciální chirurgie

nefrologienefrologie
neurochirurgieneurochirurgie
neurologieneurologie
nukleární medicínanukleární medicína
oftalmologieoftalmologie
otorinolaryngologieotorinolaryngologie
ortopedieortopedie
patologická anatomiepatologická anatomie
praktické lékařství pro děti a dorostpraktické lékařství pro děti a dorost
všeobecné lékařství pro dospělévšeobecné lékařství pro dospělé
psychiatriepsychiatrie
radiační onkologieradiační onkologie
radiologie a zobrazovací metodyradiologie a zobrazovací metody
rehabilitační a fyzikální medicínarehabilitační a fyzikální medicína
revmatologierevmatologie
soudní lékařstvísoudní lékařství
penumoftizeologiepenumoftizeologie
úrazová chirurgie (traumatologie)úrazová chirurgie (traumatologie)
urologieurologie
vnitřní lékařstvívnitřní lékařství
cévní chirurgiecévní chirurgie
plastická chirurgieplastická chirurgie
geriatriegeriatrie



Certifikované kurzy Certifikované kurzy –– návrh ČLKnávrh ČLK
audiologie a foniatrieaudiologie a foniatrie
dětská dermatovenerologiedětská dermatovenerologie
dětská gastroenterologie a dětská gastroenterologie a 

hematologiehematologie
dětská gynekologiedětská gynekologie
dětská kardiologiedětská kardiologie
dětská nefrologiedětská nefrologie
dětská otorinolaryngologiedětská otorinolaryngologie
dětská pneumologiedětská pneumologie
dětská radiologiedětská radiologie
dětská revmatologiedětská revmatologie
dětská urologiedětská urologie
dorostové lékařstvídorostové lékařství
gerontopsychiatriegerontopsychiatrie
hygiena dětí a dorostuhygiena dětí a dorostu
hygiena obecná a komunálníhygiena obecná a komunální
hygiena výživyhygiena výživy
hyperbarická medicína a hyperbarická medicína a 

oxygenoterapieoxygenoterapie
intervenční radiologieintervenční radiologie
intenzivní medicínaintenzivní medicína

klinická farmakologieklinická farmakologie
korektivní dermatologiekorektivní dermatologie
onkourologieonkourologie
onkogynekologieonkogynekologie
osteologieosteologie
paliativní medicína a léčba paliativní medicína a léčba 

bolestíbolestí
perinatologieperinatologie
popáleninová medicínapopáleninová medicína
posudkové lékařstvíposudkové lékařství
pracovní lékařstvípracovní lékařství
reprodukční medicínareprodukční medicína
sexuologiesexuologie
spánková medicínaspánková medicína
tělovýchovné lékařstvítělovýchovné lékařství
urgentní medicínaurgentní medicína
urogynekologieurogynekologie
veřejné zdravotnictvíveřejné zdravotnictví
dětská onkologiedětská onkologie
neonatologieneonatologie


