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NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PRAKTICKÉM ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ 

 

Charakteristika programu: 

Tento vzdělávací program navazuje na vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství. 

Slouží k průběžnému udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické 

kompetence praktických zubních lékařů po celý profesní život. 

 

Pro koho je program určen: 

Program je určen pro členy Komory, kteří úspěšně absolvovali vstupní vzdělávací program v praktickém 

zubním lékařství. 

 

Obsah programu: 

Program zahrnuje 

a) vzdělávací akce, jiné formy vzdělávání a stáže, za které se započítávají kredity podle pravidel systému 

celoživotního vzdělávání Komory, 

b) praktický výkon povolání zubního lékaře. 

 

Jak úspěšně absolvovat program: 

Pro úspěšné absolvování programu je potřeba 

a) ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vydání navazujícího osvědčení získat za účast na 

vzdělávacích akcích, jiných formách vzdělávání, stážích nebo za úspěšné absolvování testu alespoň 50 

kreditů, a 

b) vykonávat nejméně po dobu 3 let před podáním žádosti o vydání navazujícího osvědčení povolání 

zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, 

ústa, čelisti a související tkáně. 

Vyhověla-li Kancelář Komory žádosti člena Komory o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok, 

lhůta uvedená v písmenu a) činí 4 roky a počet kreditů uvedený v písmenu a) činí 70. 

 

Délka programu: 

Program trvá 3 roky. Prodloužení délky programu na 4 roky je možné v případě prodloužení doby 

platnosti osvědčení o 1 rok. 

 

Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu: 

Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému 

celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství s dobou platnosti 3 roky. 

 

Jak splnit podmínky tohoto programu i jiným způsobem: 

Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který úspěšně absolvoval vstupní nebo 

navazující vzdělávací program ve stomatochirurgii, v parodontologii nebo v pedostomatologii; 

osvědčení o soustavné účasti v systému celoživotního vzdělávání v praktickém zubním lékařství se 

v takovém případě vydá s dobou platnosti, která je shodná s dobou platnosti osvědčení, které člen 

Komory získal úspěšným absolvováním vstupního nebo navazujícího vzdělávacího programu ve 

stomatochirurgii, v parodontologii nebo v pedostomatologii. 

Docent či profesor stomatologie nebo zubního lékařství splní podmínky tohoto programu, prokáže-li 

svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém ze 3 let předcházejících podání žádosti o 

vydání osvědčení nebo své autorství či spoluautorství nejméně 1 odborného článku v časopisu 

s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu 3 let předcházejících podání žádosti o vydání 

osvědčení. 


