
Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Název dokumentu :  AKREDITACE 

Poř. 

čís. 

slož

ky

Oddělení                                                       

Obor
Rozhodnutí č. j.:

Počet 

školících 

míst

Rozhodnutí o 

udělení 

akreditace  

ze dne

Platnost 

akreditace
Typ akreditace

MZDR 23573/2008                                             

(Registrace do 30.6.2017)
3 20.1.2010

8 let             

do             

1/2018

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) 

z.č. 95/2004 Sb. k  získání oprávnění 

k uskutečňování vzdělávacího 

program pro obor specializačního 

vzdělávání anesteziologie a 

intenzivní medicína

1.
Žádost o prodloužení akreditace z 18.10.2017                                                

(Rozhodnutí nevydáno)

MZDR 51979/2018-2/VLP                                                  

(Registrace od 1.7.2017)
6 2.4.2019

5 let                  

do                    

4/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

v základním kmeni anesteziologickém

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku obor Anesteziologie a intenzivní 

medicína ze dne 28.5.2019

8

MZDR 6208/2015-2/VLP 2 2.3.2015

8 let           

do                    

3/2023 

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

rehabilitační a fyzikální medicína

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku obor Rehabilitační a fyzikální 

medicína ze dne 28.5.2019

3

3.a)
DO                                    

Dětské lékařství

MZDR 539/2015-5/VLP                                    

(Registrace do 30.6.2017)
4 13.3.2015

8 let            

do                   

03/2023 

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

dětské lékařství

3. b)

DO                                 

Pediatrie MZDR 51970/2018-3/VLP                                     

(Registrace od 1.7.2017)
6 15.4.2019

5 let                 

do                   

4/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

provádění vzdělávání v základním 

kmeni pediatrickém

3.c)
DO                               

Pediatrie

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku obor Pediatrie ze dne 28.5.2019 6

4. Gastroenterologie  MZDR 33593/2013-6/VLP 1 2.6.2014
9 let         do                     

6/2023

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

gastroenterologie

5.

GYPO                 

Gynekologie a 

porodnictví

MZDR 44138/2014-2/VLP                                            

(Registrace do 30.6.2017)
4 1.11.2014

8 let             

do                     

11/2022

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

genekologie a porodnictví

5.

GYPO            

Gynekologicko-

porodnický

MZDR 51963/2018-2/VLP                 

(Registrace od 1.7.2017)
6 2.4.2019

5 let           

do                   

4/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

provádění vzdělávání v základním 

kmeni gynekologicko-porodnickém

5.a)

GYPO                                          

Porodní asistence
MZDR 56100/2014-6/ONP 3 25.2.2015 do 28.2.2021

Akreditace dle § 45 odst. 1 písm. d) z.č. 

96/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování praktického vyučování 

v akredit. zdrav. bakalář. oborech 

pro přípravu porodních asistentek

GYPO                                          

Gynekologie a 

porodnictví

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku ze dne 28.5.2019

6

6.

HTO                                  

Hematologie a 

transfuzní lékařství

MZDR 30401/2016-4/VLP 1 19.5.2017

7,5 let                   

do                           

11/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

hematologie a transfuzní lékařství

ARO                             

Anesteziologie a 

intenzivní medicína                                

PŘEHLED ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ AKREDITACE

2.

ARO                                

Anesteziologie a 

intenzivní medicína

CLR                                           

Rehabilitační a 

fyzikální medicína
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Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku ze dne 19.2.2019

1

7.
CHIRURGIE                             

Chirurgie

MZDR 7369/2015-5/VLP                                               

(Registrace do 30.6.2017)
3 23.10.2015

9 let                              

do                     

10/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

chirurgie

CHIRURGIE                        

Chirurgie

MZDR 51981/2018-2/VLP                     

(Registrace od 1.7.2017)
8 19.6.2019

5 let                

do                    

6/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

provádění vzdělávání v základním 

kmeni chirurgickém

CHIRURGIE                 

Chirurgie

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku obor Chirurgie ze dne 28.5.2019

8

8.
INTERNA                                    

Vnitřní lékařství

MZDR 70793/2016-5/VLP                                          

(Registrace do 30.6.2017)
5 20.2.2017

8 let                 

do                        

2/2025

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

vnitřní lékařství

INTERNA                                    

Interní

MZDR 51974/2018-2/VLP                                    

(Registrace od 1.7.2017)
8 3.7.2019

5 let                  

do                    

7/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávání v základním 

kmeni interním

INTERNA                             

Vnitřní lékařství

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku obor Vnitřní lékařství ze dne 

28.5.2019

8

9.

LÉKÁRNA              

Veřejné lékárenství
59360/2011/VZV 3 16.1.2013

7 let             

do                   

1/2020

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) a 

b) z.č. 95/2004 Sb. k získávání 

oprávnění k uskutečňování 

vzdělávacího programu pro obor 

specializačního vzdělávání a doplňující 

odborné praxe Veřejné lékárenství

LÉKÁRNA                  

LÉKÁRNA                         

Lékárenský                           

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání v základním kmeni farmaceuta 

obor Lékárenský ze dne 28.5.2019

4

10.
NEUROLOGIE                         

Neurologie

MZDR 11455/2015-2/VLP                                        

(Registrace do 30.6.2017)
2 21.9.2015

8 let           

do                     

9/2023

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

Neurologie

NEUROLOGIE                     

Neurologický

MZDR 51961/2018-2/VLP                                          

(Registrace od 1.7.2017)
8 15.4.2019

5 let                     

do                         

4/2024       

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

provádění vzdělávání v základním 

kmeni neurologickém

NEUROLOGIE                                        

Neurologie                                       

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku ze dne 7.6.2019

6

ODN                 

Geriatrie
MZDR 72057/2016-13/VLP 2 15.5.2017

7 let                   

do                    

5/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získávání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

Geriatrie

11.

ODN                          

Geriatrie
MZDR 10938/2019-5/VLP 2 11.7.2019

5 let                

do                    

7/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. b) z.č. 

95/2004 Sb. k provádění vlastního 

specializovaného výcviku v oboru 

geriatrie

12.
OKB                             

Klinická biochemie
MZDR 70174/2016-3/VLP 1 19.6.2017

8 let             

do                 

6/2025

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

Klinická biochemie

OKB                             

Klinická biochemie

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku obor Klinická biochemie ze dne 

19.2.2019

1

13.

OKM                                           

Lékařská 

mikrobiologie

Rozhodnutí č.j.: MZDR 44272/2015-4/VLP 1 12.12.2016

8 let             

do                  

12/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) 

z.č.95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

Lékařská mikrobiologie

OKM                                           

Lékařská 

mikrobiologie

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku obor Lékařská mikrobiologie ze dne 

19.2.2019

1
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14.
ORL                                            

Otorinolaryngologie

MZDR 70169/2016-3/VLP                                          

(Registrace do 30.6.2017)
2 31.5.2017

8 let                       

do                      

5/2026

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávalcího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a 

krku

MZDR 51972/2018-2/VLP                                                   

(Registrace od 1.7.2017)
4 2.4.2019

5 let            

do                  

4/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

provádění vzdělávání v základním 

kmeni otorinolaryngologickém

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku obor Otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku ze dne 19.2.2019

1

15.

RDO                                           

Radiologie a 

zobrazovací metody

MZDR 31671/2015-2/VLP                                            

(Registrace do 30.6.2017)
2 8.7.2016

8 let         do                       

07/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

Radiologie a zobrazovací metody

RDO                                             

Radiologický

MZDR 51967/2018-2/VLP                                                

(Registrace od 1.7.2017)
4 2.4.2019

5 let                   

do                       

4/2024

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č.  

95/2004 Sb k získání oprávnění k 

provádění vzdělávání v základním 

kmeni radiologickém

RDO                        

Radiologie a 

zobrazovací metody

Žádost o udělení akreditace k provádění 

vzdělávání ve vlastním specializovaném 

výcviku obor Radiologie a zobrazovací 

metody ze dne 10.6.2019

4

16.

TRN                 

Pneumologie a 

ftizeologie

MZDR 11423/2015-2/VLP                                               1 23.3.2015

7 let              

do                     

3/2022

Akreditace dle § 13 odst. 1 písm. a) z.č. 

95/2004 Sb. k získání oprávnění k 

uskutečňování vzdělávacího programu 

pro obor specializačního vzdělávání 

Pneumologie a ftizeologie

17.

ARO, DO, GYPO, 

chirurgie, vnitřní 

lékařství

Žádost o udělení akreditace k zajišťování 

odborné praxe v rámci praktické části 

aprobační zkoušky lékaře ze dne 24.6.2019

4


