
     

   
  

Endokrinologie a 
diabetologie 

Ve vzdělávacím programu Endokrinologie a diabetologie (Věstník MZ, 
částka 5, Květen 2011) se v části 2.6 Vlastní specializovaný výcvik 
zkrácený v délce 18 měsíců pro lékaře se specializací v oboru interní 
lékařství  II. stupně dle vyhlášky č. 77/1981 Sb. nebo lékaře se 
specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství dle zákona č. 95/2004 
Sb. nebo lékaře se specializací v oboru pediatrie  II. stupně dle vyhlášky č. 
77/1981 Sb. nebo lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské 
lékařství dle zákona č. 95/2004 Sb., kteří si doplní odbornou praxi podle 
vzdělávacího programu v oboru diabetologie  
a endokrinologie v následujícím rozsahu, se v tabulce v řádku s textem „pro 
absolventy základního interního kmene“ v délce 2 týdny tato délka mění 
na délku 1 měsíce. Dále se mění délka praxe v řádku s textem 
„diabetologie  
a endokrinologie  – pediatrická diabetologie na pracovišti s akreditací II. 
typu“ v délce „1“ na délku 2 týdny a doplňuje nový řádek s textem 
„endokrinologie – pediatrická endokrinologie na pracovišti s akreditací II. 
typu“ v délce 2 týdny. Zároveň se upravují oba texty „diabetologie nebo 
endokrinologie“. 
Tato délka praxe je svojí délkou 1 měsíc (rozložená na 2x 2 týdny) 
srovnatelná s  délkou 1 měsíční praxe „pro absolventy základního 
pediatrického kmene“. 

pro absolventy základního interního kmene 1 

z toho pediatrická diabetologie a endokrinologie na pracovišti diabetologie 
a endokrinologie 1), 12), 13) s akreditací II. typu                1 

pro absolventy základního pediatrického kmene 1 

z toho 

diabetologie 1), 12) − diabetologické pracoviště pro dospělé 
s akreditací II. typu 2 týdny 

endokrinologie 1), 13) − endokrinologické pracoviště pro dospělé 
s akreditací II. typu 2 týdny 
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