Příloha č. 6 usnesení sněmu České stomatologické komory č. USN/2020/12/11 ze dne 12. 12. 2020
NAVAZUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V PARODONTOLOGII
Charakteristika programu:
Tento vzdělávací program navazuje na vstupní vzdělávací program v parodontologii. Slouží
k průběžnému udržování, obnovování a rozšiřování odborných znalostí a dovedností a klinické
kompetence v parodontologii po celý profesní život.
Pro koho je program určen:
Program je určen pro členy Komory, kteří úspěšně absolvovali vstupní vzdělávací program
v parodontologii.
Obsah programu:
Program zahrnuje
a) vzdělávací akce a jiné formy vzdělávání, za které se započítávají kredity podle pravidel systému
celoživotního vzdělávání Komory,
b) předepsaný kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, jehož rozsah, náplň a
další podmínky stanoví představenstvo Komory svým opatřením,
c) stáže u akreditovaných poskytovatelů zdravotních služeb, za které se započítávají kredity podle
pravidel systému celoživotního vzdělávání Komory, a
d) praktický výkon povolání zubního lékaře v parodontologii.
Jak úspěšně absolvovat program:
Pro úspěšné absolvování programu je potřeba
a) ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení získat za účast
1. na vzdělávacích akcích, jiných formách vzdělávání nebo za úspěšné absolvování testu alespoň 50
kreditů,
2. na stážích na parodontologických pracovištích akreditovaných poskytovatelů alespoň 50 kreditů,
b) ve lhůtě nejvýše 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení absolvovat předepsaný
kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů, a
c) vykonávat nejméně po dobu 5 let před podáním žádosti o vydání následného osvědčení povolání
zubního lékaře, a to alespoň v rozsahu preventivní, diagnostické a léčebné činnosti v parodontologii.
Vyhověla-li Kancelář Komory žádosti člena Komory o prodloužení doby platnosti osvědčení o 1 rok,
lhůta uvedená v písmenu a) a b) činí 6 let a počet kreditů uvedený v písmenu a) bodu 1 činí 70.
Délka programu:
Program trvá 5 let. Prodloužení délky programu na 6 let 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 parodontologii 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 v parodontologii.
Jak splnit podmínky tohoto programu i jiným způsobem:
Držitel osvědčení v parodontologii, který vykonává povolání zubního lékaře na parodontologickém
pracovišti akreditovaného poskytovatele I. typu alespoň v rozsahu částečného úvazku po dobu nejméně
3 let, není povinen účastnit se stáží, musí však v předepsané době získat alespoň 100 kreditů a absolvovat
kurz kardiopulmonální resuscitace a řešení neodkladných stavů.
Docent či profesor stomatologie nebo zubního lékařství, který obhájil habilitační práci v parodontologii,
splní podmínky tohoto programu, prokáže-li svoji aktivní postgraduální přednáškovou činnost v každém
z 5 let předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení a zároveň své autorství či spoluautorství
nejméně 1 odborného článku v časopisu s medicínským zaměřením nebo monografie v průběhu 5 let
předcházejících podání žádosti o vydání osvědčení.

