Příloha č. 3 usnesení sněmu České stomatologické komory č. USN/2020/12/11 ze dne 12. 12. 2020
VSTUPNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VE STOMATOCHIRURGII
Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program je úvodním programem ve stomatochirurgii. Zahrnuje celé spektrum péče
zaměřené na chirurgické ošetřování a léčbu onemocnění dutiny ústní a přilehlých tkání. Po jeho
absolvování může člen Komory pokračovat v dalším vzdělávání v následném vzdělávacím programu ve
stomatochirurgii.
Pro koho je program určen:
Program je určen pro absolventy vstupního vzdělávacího programu v praktickém zubním lékařství, kteří
dosud neabsolvovali vzdělávací program ve stomatochirurgii.
Přihlášení do programu:
Kancelář Komory zařadí člena Komory do programu na jeho žádost. Zařadit lze člena Komory, který
úspěšně absolvoval vstupní vzdělávací program v praktickém zubním lékařství.
Obsah programu:
Program zahrnuje
a) předepsané vzdělávací akce, které stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
b) předepsané stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, jejichž rozsah a náplň stanoví
představenstvo Komory svým opatřením,
c) praktický výkon povolání zubního lékaře,
d) spolupráci s konzultantem, a
e) profesní zkoušku.
Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a) ve lhůtě nejvýše 3 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo ve lhůtě nejvýše 5 let
před podáním žádosti o vykonání opakované profesní zkoušky absolvovat všechny předepsané
vzdělávací akce a předepsané stáže a v součinnosti s konzultantem prakticky poskytnout zdravotní péči
ve stomatochirurgii alespoň v rozsahu stanoveném v opatření představenstva Komory,
b) vykonávat nejméně po dobu 2 let před podáním žádosti o vykonání profesní zkoušky nebo o vykonání
opakované profesní zkoušky povolání zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické
a léčebné činnosti v oblasti péče o zuby, ústa, čelisti a související tkáně ve spolupráci s konzultantem,
c) zpracovat písemné hodnocení závěrečné stáže, a
d) absolvovat profesní zkoušku s hodnocením „prospěl“.
Další podmínky pro výkon funkce konzultanta:
Konzultantem může být jen člen Komory, který je držitelem osvědčení ve stomatochirugii, a to po celou
dobu výkonu funkce konzultanta a nejméně 5 let předcházejících zahájení výkonu funkce konzultanta,
nebo člen Komory, který je ústním, čelistním a obličejovým chirurgem.
Délka programu:
Přihlášení k profesní zkoušce je možné, po splnění všech dalších podmínek, nejdříve po 2 letech od
zařazení do programu. Pro přihlášení k profesní zkoušce lze započítat jen takové vzdělávací akce, které
byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 3 let před přihlášením k profesní zkoušce. Jde-li o opakovanou
profesní zkoušku, lze započítat jen takové vzdělávací akce, které byly absolvovány ve lhůtě nejvýše 5
let před přihlášením k opakované profesní zkoušce.
Platnost osvědčení získaného po úspěšném absolvování tohoto programu:
Po úspěšném absolvování tohoto programu člen Komory získá osvědčení o soustavné účasti v systému
celoživotního vzdělávání ve stomatochirurgii s dobou platnosti 5 let. Podle § 45 písm. g) organizačního
řádu Komory osvědčení zanikne pouze tehdy, bylo-li jeho držiteli uloženo disciplinární opatření za
disciplinární provinění, které záleží v porušení povinnosti člena Komory vykonávat své povolání
odborně a které bylo spácháno při výkonu činnosti ve stomatochirurgii.
Jak splnit podmínky tohoto programu jiným způsobem:
Platí, že tento program úspěšně absolvoval člen Komory, který získal kvalifikaci na území členského
státu Evropské unie a je orálním a maxilofaciálním chirurgem nebo docentem či profesorem
stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci ve stomatochirurgii.

