
CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ROCE 2017 

Celoživotnímu vzdělávání lékařů Česká lékařská komora věnuje mimořádnou pozornost  
a péči. Za poslední roky se podařilo vytvořit funkční, samonosný systém, který 
transparentním a uživatelsky jednoduchým způsobem systematizuje tuto oblast vzdělávání. 
Lékařům se tak každoročně nabízí několik tisíc akcí, jejichž odborná úroveň a komerční 
nezávislost je u každé jednotlivé akce pečlivě monitorována. Vzdělávat se mohou lékaři 
nejrůznějšími způsoby, od klasických konferencí, přes teoretické a praktické vzdělávací 
kurzy, až po elektronické formy vzdělávání, kterých stále přibývá. 

Česká lékařská komora se snaží, aby systém celoživotního vzdělávání lékařů byl úzce svázán 
s výkonem lékařské profese. Dostupné jsou proto kurzy špičkových odborníků prakticky  
ze všech oblastí medicíny, ale též kurzy, které se vztahují k řadě souvisejících oblastí – etiky, 
práva, komunikace, ale též například ekonomiky. 

Systém CŽV lékařů v České republice patří mezi nejpropracovanější a nejstabilnější 
v Evropě. Na mezinárodních setkáních je šíře, propracovanost a hlavně funkčnost českého 
systému velice pozitivně hodnocena. 

Důležitou informací pro členy ČLK je též skutečnost, že celý systém je plně finančně 
soběstačný a není financován ze členských poplatků. Hlavním finančním příjmem jsou 
poplatky za registraci vzdělávacích akcí ze strany třetích subjektů a prezentací komerčních 
firem na těchto akcích. Takto získané příjmy jsou opět využity pro další vzdělávání lékařů. 
Důležitou informací je též skutečnost, že poplatky za účast na kurzech organizovaných přímo 
ČLK jsou čistě na úrovni nákladů těchto vzdělávacích akcí, již řadu let se neměnily a zdaleka 
nedosahují úrovně kurzů celoživotního vzdělávání pořádaných jinými vzdělávacími 
institucemi, kde běžná cena je v současné době minimálně 1.000,- Kč. V tomto srovnání ČLK 
nabízí lékařům možnost vzdělávat se pouze za „režijní ceny“ nebo úplně zadarmo – např.  
e-learning ČLK.  I v roce 2017 se oblast celoživotního vzdělávání rozvíjela poměrně výrazně. 
V následujícím textu přinášíme stručné ohlédnutí za hlavními milníky tohoto roku. 

 
Systematizace celoživotního vzdělávání 
V posledních letech jsme pracovali na tom, aby oblast celoživotního vzdělávání nebyla pouze 
souborem vzdělávacích kurzů, ale též aby celoživotní vzdělávání bylo uceleným systémem, 
jehož cílem je odborný růst lékaře. Pro každý obor, specializace nebo i dílčí oblasti (např. 
právo, lékařská etika apod.) jsme získali odborného garanta – předního odborníka v daném 
oboru, který je odpovědný za tvorbu klasických i e-learningových kurzů. Nová koncepce 
vzdělávání je realizována od roku 2015. 

 

E-learning 
V roce 2009 Česká lékařská komora spustila vlastní e-learningový portál. Cílem bylo 
poskytnout lékařům nezávislý zdroj elektronického vzdělávání, který bude komerčně zcela 
nezávislý a odborně garantovaný na té nejvyšší úrovni. ČLK tak byla mezi prvními 
lékařskými komorami ve světě, které tuto formu vzdělávání lékařům nabídly přímo. 
V současné době se vlastní e-learningový systém považuje mezi lékařskými komorami  
za standard. V roce 2015 systém prošel zcela zásadním upgrade – a to jak grafickým, tak 
systémovým. Cílem bylo nabídnout lékařům ještě pružnější a modernější systém vzdělávání, 
které by výhledově bylo možné propojit např. s e-learningovými systémy lékařských fakult 
nebo jiných organizací, a tak nabídku elektronického vzdělávání ještě rozšířit. 
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O e-learningové vzdělávání je velký zájem, od roku 2009 se k využívání e-learningového 
systému přihlásilo přes 3800 lékařů, systém v současné době nabízí 140 kurzů.  

E-learning ČLK má pro lékaře několik velkých výhod: 

1) umožňuje kvalitní vzdělávání přímo z ordinace nebo z domova, 
2) je zdarma (pro členy plně hrazené ČLK), 
3) obsah je garantován předními odborníky v příslušných oborech, 
4) systém je zcela komerčně nezávislý. 

E-learningový systém ČLK tak představuje velmi důležitý prvek v celoživotním vzdělávání 
lékařů. Od roku 2018 je plánový další krok v rozvoji e-learningového systému, jak z hlediska 
dostupný kurzů, tak z hlediska možnosti jejich využívání. 

 

Mezi velmi žádané a aktualizované kurzy patří například: 

 

E 68 Diagnostické a léčebné postupy u poranění břicha 

E 49 Intoxikace v urgentní medicíně 

E 29 Diferenciální diagnostika dušnosti 

E 14 Akutní ischemické cévní mozkové příhody a management prvního kontaktu 

E 72 Závislost na tabáku 

 

Mimořádné akce a konference 

Mimořádné konference jsme již zmínili. Úspěšná tradice spojená s aktuálními tématy, 
předními odborníky a osobnostmi jak z České republiky, tak zahraniční. Pro letošní podzim  
se připravuje v rámci tradice konferencí „Etika a komunikace v medicíně“ konference 
s podtitulem „Informovaný souhlas v klinické praxi: etické, právní, klinické a psychologické 
souvislosti“. Mezi mimořádné akce patří též každoroční seminář „Perspektivy celoživotního 
vzdělávání lékařů“, při jehož příležitosti se uděluje ocenění prezidenta ČLK „Za mimořádný 
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přínos v oblasti celoživotního vzdělávání lékařů“. V letošním roce bude toto ocenění uděleno 
doc. MUDr. Libuši Čeledové, Ph.D. a MUDr. Bc. Rostislavu Čevelovi, Ph.D. 

Kromě klasických vzdělávacích akcí ČLK též začala realizovat dlouhodobé kurzy. Jedná  
se především o mimořádně úspěšnou Univerzitu medicínského práva, v letošním roce probíhá 
již 6. ročník. 

 

Edice celoživotního vzděláváí 
Edice celoživotního vzdělávání ČLK v současné době obsahuje řadu zajímavých titulů, 
obvykle širších autorských.  V letošním roce se podařilo připravit publikaci k výše uvedené 
konferenci „Informovaný souhlas v klinické praxi: etické, právní, klinické a psychologické 
souvislosti“. 

 
AKADEMIE A ČASOPIS POSTGRADUÁLNÍ MEDIÍCNA 
ČLK od roku 2015 připravila pro lékaře nový formát vzdělávání – Akademii postgraduální 
medicíny. Jedná se o projekt, který je realizován ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá 
fronta. Jde o sérii odborných vzdělávacích konferencí zaměřených  
na speciální otázky v různých oborech, na kterých vystupují přední odborníci k dané 
problematice. V roce 2017 se již uskutečnilo 10 akcí v rámci Akademie postgraduální 
medicíny,          např.: Revmatologie a ortopedie, Lícní nerv, Alergologie a klinická 
imunologie a další. 

V kontextu rozšiřování vzdělávací nabídky kvalitního odborného vzdělávání lékařů  
a spolupráce ČLK s nakladatelstvím Mladá fronta, byla vytvořena dohoda o společném 
vydávání časopisu Postgraduální medicína, který se stal oficiálním titulem celoživotního 
vzdělávání lékařů. ČLK se podílí na přípravě odborného obsahu a zajišťuje propojenost 
s celým systémem ČZV lékařů, který ČLK organizuje. 
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VZDĚLÁVACÍ AKCE 
Nabídka vzdělávacích akcí nabízených přímo ČLK se od 20 kurzů nabízených v roce 2006 
zvýšila na cca 120 v současné době.  

 

Počet akcí přímo pořádaných ČLK 

 

*údaj je uvedený k září 2017 

Nabídka všech vzdělávacích akcí zařazených do registru akcí ČLK je každoročně na úrovni 
3500 kurzů. V jednom měsíci je průměrně zařazováno přibližně 300 nových vzdělávacích 
akcí, nabídka kurzů pro lékaře je tedy velice vysoká. Zvyšující se počet akcí se odráží i 
v příjmech ČLK za tuto oblast. Následující graf ilustruje nárůst příjmů za oblast vzdělávání od 
roku 2006. Nutné uvést, že příjmy pocházejí především z registrací komerčně organizovaných 
akcí a komerčních prezentací. Získané prostředky jsou využité na provoz a rozvoj systému 
celoživotního vzdělávání a umožňují udržovat registrační poplatky na akce pořádané ČLK 
nízké. 
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Příjmy ČLK v oblasti vzdělávání 

 

*údaj je uvedený k září 2017 

 

SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČÍM 

Velmi podstatnou součástí činnosti ČLK v oblasti organizace CŽV je spolupráce  
se zahraničím. Jednak ve smyslu sledování aktuálních trendů a jejich implementace,  
v oblasti hájení národních zájmů, zvláště na evropské úrovni, ale též v udržení  
kompatibility sytému s požadovaným evropským standardem. V oblasti udržení  
kompatibility a hájení národních zájmů působí ČLK v některých významných  
mezinárodních organizacích aktivně - The Standing Committee of European  
Doctors (viceprezident MUDr. Milan Kubek, předsedkyně komise pro vzdělávání  
a kvalitu MUDr. Helena Stehlíková), v dalších – např. European Union of Medical  
Specialits a The European Accreditation Council for CME se snaží působit aktivně  
na pracovních zasedáních a konferencích.  
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