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HistorieHistorie

•• 1973 1973 –– speciální příprava v speciální příprava v 
úsecích EEG, EMGúsecích EEG, EMG

dlouhodobá příprava v dlouhodobá příprava v 
úsecích EEG, EMGúsecích EEG, EMG



Historie Historie -- pokračovánípokračování

•• 1995 1995 –– Pomaturitní specializační Pomaturitní specializační 
studium v studium v elektrodiagnostice elektrodiagnostice 
nervového systémunervového systému



Náplň studiaNáplň studia

•• Vybrané kapitoly z neurofyziologieVybrané kapitoly z neurofyziologie
•• Speciální Speciální elektrodiagnostika elektrodiagnostika ––

-- část technickáčást technická
-- část odborná část odborná -- EEG, EPEEG, EP

-- EMG, EPEMG, EP
-- část praktickáčást praktická

•• PsychologiePsychologie



SoučasnostSoučasnost

•• PSS v PSS v elektrodiagnosticeelektrodiagnostice
nervového systémunervového systému

•• Zahájení posledního studia k Zahájení posledního studia k 
1.2.20041.2.2004

•• Ukončení studia březen 2006Ukončení studia březen 2006



BudoucnostBudoucnost
•• Zákon č. 96/2004 Sb.Zákon č. 96/2004 Sb.

§ 53 Celoživotní vzdělávání§ 53 Celoživotní vzdělávání
(1) celoživotním vzdělávání se rozumí (1) celoživotním vzdělávání se rozumí 
průběžné obnovování, zvyšování, průběžné obnovování, zvyšování, 
prohlubování a doplňování prohlubování a doplňování 
vědomostí, dovedností a způsobilosti vědomostí, dovedností a způsobilosti 
zdravotnických pracovníků v zdravotnických pracovníků v 
příslušném oboru v souladu s příslušném oboru v souladu s 
rozvojem oboru a nejnovějšími rozvojem oboru a nejnovějšími 
vědeckými poznatky.vědeckými poznatky.



Budoucnost Budoucnost --
pokračovánípokračování

§ 54 Formy celoživotního vzdělávání§ 54 Formy celoživotního vzdělávání
a) specializační vzdělávání navazující a) specializační vzdělávání navazující 
na získanou odbornou způsobilost k na získanou odbornou způsobilost k 
výkonu povolání zdravotnického výkonu povolání zdravotnického 
pracovníkapracovníka
b) certifikované kurzyb) certifikované kurzy
c) inovační kurzyc) inovační kurzy
d) odborné stáže v akreditovaných d) odborné stáže v akreditovaných 
zařízeníchzařízeních



Budoucnost Budoucnost --
pokračovánípokračování

e) účast na školicích akcích, e) účast na školicích akcích, 
odborných konferencích, kongresech odborných konferencích, kongresech 
nebo sympoziíchnebo sympoziích
f) publikační, pedagogická a f) publikační, pedagogická a 
vědeckovědecko--výzkumná činnost, kromě výzkumná činnost, kromě 
činnosti, která je předmětem výkonu činnosti, která je předmětem výkonu 
povolání na základě pracovního povolání na základě pracovního 
poměru nebo obdobného pracovního poměru nebo obdobného pracovního 
vztahu nebovztahu nebo
g) samostatné studium odborné g) samostatné studium odborné 
literaturyliteratury



Certifikovaný kurz Certifikovaný kurz -- §61§61

(1) Absolvováním certifikovaného (1) Absolvováním certifikovaného 
kurzu se získává zvláštní odborná kurzu se získává zvláštní odborná 
způsobilost pro úzce vymezené způsobilost pro úzce vymezené 
činnostičinnosti
(2) certifikovaný kurz provádí (2) certifikovaný kurz provádí 
akreditované zařízení, kterému byla akreditované zařízení, kterému byla 
udělena akreditace k uskutečňování udělena akreditace k uskutečňování 
vzdělávacího programu vzdělávacího programu 
certifikovaného kurzucertifikovaného kurzu



Certifikovaný kurz Certifikovaný kurz --§62§62

(1) žádost o zařazení do CK (1) žádost o zařazení do CK 
podává uchazeč podává uchazeč 
akreditovanému zařízeníakreditovanému zařízení
(2) součástí žádosti jsou úředně (2) součástí žádosti jsou úředně 
ověřené kopie dokladů o získané ověřené kopie dokladů o získané 
odborné způsobilostiodborné způsobilosti



Certifikovaný kurz Certifikovaný kurz -- §63§63

(1) za průběh certifikovaného kurzu (1) za průběh certifikovaného kurzu 
odpovídá akreditované zařízeníodpovídá akreditované zařízení
(2) účastník CK je v rámci tohoto (2) účastník CK je v rámci tohoto 
vzdělávání povinen absolvovat vzdělávání povinen absolvovat 
odbornou praxi na pracovišti odbornou praxi na pracovišti 
akreditovaného zařízení v rozsahu akreditovaného zařízení v rozsahu 
určeném příslušným vzdělávacím určeném příslušným vzdělávacím 
programemprogramem



Certifikovaný kurz Certifikovaný kurz -- §64§64

•• O úspěšném absolvování CK O úspěšném absolvování CK 
vydá akreditované zařízení vydá akreditované zařízení 
certifikát, který má platnost pro certifikát, který má platnost pro 
ČR. V certifikátu jsou uvedeny ČR. V certifikátu jsou uvedeny 
činnosti, k nimž absolvent CK činnosti, k nimž absolvent CK 
získal zvláštní odbornou získal zvláštní odbornou 
způsobilostzpůsobilost



Vyhláška č. 424/2004 Vyhláška č. 424/2004 
Sb.Sb.

§53 Sestra pro péči o pacienty ve §53 Sestra pro péči o pacienty ve 
vybraných klinických oborechvybraných klinických oborech

f) sestra pro péči o pacienty ve f) sestra pro péči o pacienty ve 
vybraných klinických oborech s vybraných klinických oborech s 
klinickým zaměřením na klinickým zaměřením na 
ošetřovatelskou péči o pacienty s ošetřovatelskou péči o pacienty s 
neurologickým onemocněním bez neurologickým onemocněním bez 
odborného dohledu na základě odborného dohledu na základě 
indikace lékaře provádí indikace lékaře provádí 
specializovaná neurologická specializovaná neurologická 
vyšetření,vyšetření,



PokračováníPokračování

zejména zejména elektromyografické elektromyografické a a 
elektroencefalografické elektroencefalografické 
vyšetření, včetně vyšetření vyšetření, včetně vyšetření 
evokovaných potenciálů;evokovaných potenciálů;



Certifikovaný kurzCertifikovaný kurz
•• Certifikovaný kurz v Certifikovaný kurz v 

elektrodiagnostice elektrodiagnostice nervového nervového 
systému systému –– EEG, EPEEG, EP

–– Akreditace MZ ČR do září 2008Akreditace MZ ČR do září 2008
–– Určen pro sestry pracující v Určen pro sestry pracující v 

neurofyziologických laboratořích neurofyziologických laboratořích 
nemocnic, v privátních specializovaných nemocnic, v privátních specializovaných 
ambulancích neurologického zaměření a ambulancích neurologického zaměření a 
samostatných specializovaných samostatných specializovaných 
elektrofyziologických ambulancíchelektrofyziologických ambulancích



Certifikovaný kurz Certifikovaný kurz 
EEG,EPEEG,EP

Délka trvání 6 měsícůDélka trvání 6 měsíců
-- 40 hod. teorie (NCO NZO)40 hod. teorie (NCO NZO)
-- 80 hod. praktické výuky na 80 hod. praktické výuky na 
akreditovaných pracovištích FN Brno, akreditovaných pracovištích FN Brno, 
FN u Svaté Anny BrnoFN u Svaté Anny Brno
-- 25 kreditů, odpovídá §3 25 kreditů, odpovídá §3 odstodst.1 .1 
Vyhlášky č. 423/2004 Sb., pro Vyhlášky č. 423/2004 Sb., pro 
speciální přípravuspeciální přípravu



Certifikovaný kurzCertifikovaný kurz
•• Certifikovaný kurz v Certifikovaný kurz v 

elektrodiagnostice elektrodiagnostice nervového nervového 
systému systému –– EMG, EPEMG, EP

–– Určen pro sestry pracující v Určen pro sestry pracující v 
neurofyziologických laboratořích neurofyziologických laboratořích 
nemocnic, v privátních specializovaných nemocnic, v privátních specializovaných 
ambulancích neurologického zaměření a ambulancích neurologického zaměření a 
samostatných specializovaných samostatných specializovaných 
elektrofyziologických ambulancíchelektrofyziologických ambulancích



Certifikovaný kurz Certifikovaný kurz ––
EMG, EPEMG, EP

Délka trvání 6 měsícůDélka trvání 6 měsíců
-- 40 hod. teorie (NCO NZO)40 hod. teorie (NCO NZO)
-- 80 hod. praktické výuky na 80 hod. praktické výuky na 
akreditovaných pracovištích FN Brno, akreditovaných pracovištích FN Brno, 
FN Olomouc, privátní poliklinika Dr. FN Olomouc, privátní poliklinika Dr. 
Kropáče, neurofyziologická Kropáče, neurofyziologická 
ambulance, Brnoambulance, Brno
-- 25 kreditů, odpovídá §3 25 kreditů, odpovídá §3 odstodst.1 .1 
Vyhlášky č. 423/2004 Sb., pro Vyhlášky č. 423/2004 Sb., pro 
speciální přípravuspeciální přípravu



Certifikovaný kurz Certifikovaný kurz ––
EMG, EPEMG, EP

-- zatím není akreditace MZ ČRzatím není akreditace MZ ČR
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