
 

 

SEZNAM AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 

 

ZDRAVOTNIČTÍ  PRACOVNÍCI  NELÉKAŘSKÝCH  PROFESÍ DLE  ZÁKONA č. 96/2004 sb.: 
 

akreditované kvalifikační kurzy: 

 

1) kurz Sanitář (platnost do 29.2.2020) 

 

certifikované kurzy – praktická výuka: 

 

2) Bobath koncept - vyšetření a léčba dospělých s neurologickým onemocněním, (platnost do 

30.11.2021, č.j. 52871/2016-3/ONP)  

3) Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému (EEG,EP) (platnost do 30.4. 2019,    

       č.j.  12961/2014-5/ONP) 

4) Certifikovaný kurz v elektrodiagnostice nervového systému (EMG,EP) (platnost do 

30.06.2020,           j.  13975/2015-4/ONP) 

5) Certifikovaný kurz v audiometrii (platnost do 30.06.2020,  č.j.  14150/2015-3/ONP) 

6) Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské 

sterility metodou Mojžíšové (platnost do 31.10.2019,  č.j.  34323/2014-3/ONP) 

7) Diagnostika manipulačních funkcí (platnost do 28. 2. 2022, č.j. 46631/2016-6/ONP) 

8) Metody náhrady funkce ledvin (platnost do 30.11.2021, č.j.15382/2016-7/ONP) 

9) Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (platnost do 31.10.2019, č.j.   34322/2014-

3/ONP) 

10) Specifická ošetřovatelská péče o nemocné se syndromem diabetické nohy (platnost do 

31.12.2020,  č.j.  66668/2015-4/ONP) 

11) Specifická ošetřovatelská péče při endoskopických vyšetřovacích a léčebných metodách 

zažívacího traktu (platnost do 31.12.2019,  č.j.  55513/2014-4/ONP) 

12) Specifická oš. péče o nehojící se rány a defekty (platnost  do 31.01.2020, č.j. 44907/2014-

8/ONP) 

13) Specifická ošetřovatelská péče o nemocné s diabetem mellitem (platnost   do 30.6.2021,  

č.j.  15387/2016-7/ONP) 

14) Specifická péče o pacienty s Parkinsonovou chorobou (platnost do 30.4.2021, 

č.j.8264/2016-4/ONP) 

15) Specifická péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému (platnost do 

31.5.2019, č.j.619/2014-11/ONP) 

16) Techniky mízní drenáže (platnost do 28.2.2021,  č.j. 78262/2015-3/ONP ) 

17) Využití specifické techniky v individuální ergoterapii (platnost do 31.10.2020, 

č.j.55263/2014-13/ONP) 

 

programy specializačního vzdělávání – praktická výuka - akreditace dle Nařízení vlády              

č. 31/2012 Sb.: 

 

18) Alergologie a klinická imunologie (platnost do 31.10.2022,  č.j. 42423/2017-2/ONP) 

19) Alergologie a klinická imunologie – Odborný pracovník v laboratorních metodách 

(platnost do 31.12.2022,  č.j. 46389/2017-2/ONP) 

20) Aplikovaná fyzioterapie (platnost do 30.4.2022,  č.j. 9124/2017-2/ONP)  

21) Fyzioterapie ve vnitřním lékařství (platnost do 30.6.2018,  č.j.  16738/2013/VZV) 



22) Histologie (platnost do 30.06.2022,  č.j. 21401/2017-3/ONP)  

23) Intenzivní péče (platnost do 31.12.2021,  č.j.  60910/2016-2/ONP) 

24) Klinická biochemie – odborný pracovník v laboratorních metodách (platnost do 

30.04.2019,  č.j.  22609/2014-2/ONP) 

25) Klinická biochemie – zdravotní laborant (platnost do 30.11.2021,  č.j.  51499/2016-

2/ONP) 

26) Klinická hematologie a transfúzní služba (platnost do 30.4.2022,  č.j. 20573/2017-2/ONP) 

27) Klinická hematologie a transfúzní služba – Odborný pracovník v laboratorních metodách 

(platnost do 30.06.2020,  č.j. 17521/2015-3/ONP) 

28) Klinická logopedie (platnost do 30.04.2019,  č.j.  21046/2014-7/ONP) 

29) Klinická psychologie (platnost do 31.12.2021, č.j. 60913/2016-2/ONP) 

30) Komunitní ošetřovatelská péče (platnost do 30.06.2021, č.j. 19809/2016-2/ONP) 

31) Mikrobiologie - odborný pracovník v laboratorních metodách, (platnost do 31.10.2019, 

č.j. 22609/2014-2/ONP)     

32) Mikrobiologie – zdravotní laborant (platnost do 30.06.2022,  č.j.  21403/2017-4/ONP) 

33) Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech (platnost do 30.4.2022, č.j. 8205/2017-

2/ONP) 

34) Ošetřovatelská péče v interních oborech (platnost do 30.06.2021, č.j.  25176/2016-2/ONP) 

35) Organizace a řízení ve zdravotnictví (platnost do 31.12.2021, č.j.  62997/2016-2/ONP) 

36) Perioperační péče (platnost do 31.10.2022, č.j. 42450/2017-2/ONP)  

37) Zdravotní laborant – Toxikologie (platnost do 31.12.2018,  č.j. 37555/2013/ONP) 

 
 
 


