Věc: Doporučené standardy zkoušky po ukončení vzdělání v základním kmeni

V Praze, dne 3.12.2021
Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

vzhledem k tomu, že jste byl/a jmenován/a členem zkušební komise pro kmenové zkoušky, si vám
jménem Koordinační rady specializačního vzdělávání lékařů dovoluji zaslat shrnutí základních pravidel
pro průběh a obsah zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni. Toto doporučení vychází
z vyhlášky 282/2019 Sb. o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a Metodického opatření
Koordinační oborové rady č. 1/2019 pro konání zkoušek po ukončení vzdělávání v základních kmenech:


Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je prakticky zaměřená a skládá se vždy ze
3 zkušebních okruhů daných příslušnou specializační oborovou radou, není povoleno tažení
nové doplňující (náhradní) otázky;



Bez ohledu na formulaci zkušebních okruhů je vyžadováno praktické zaměření kmenové
zkoušky, s cílem prověřit především: 1/ základní orientaci školence v dané problematice, 2/
osvojení diagnostických postupů, 3/ znalost diferenciální diagnostiky, 4/ znalost základních
léčebných postupů daného onemocnění. V rámci zkoušení doporučujeme použít k průkazu
konkrétních znalostí kazuistiku, modelový případ apod;



Cílem zkoušky po ukončení kmene není hloubkové prověření komplexních znalostí uchazeče,
jako je tomu u atestační zkoušky, ale snaha ověřit, jak by školenec přistupoval k praktickému
řešení problému, a to s ohledem na stupeň jeho odborných znalostí v čase 30 měsíců po
ukončení lékařské fakulty a práce ve zvoleném specializačním, resp. kmenovém oboru;



Při realizaci zkoušky interního kmene je žádoucí, aby komise přihlédla k potřebě prověřit
základní a obecné znalosti z oboru vnitřního lékařství a k zaměření školence v rámci jeho další
specializace;



Pokud je na seznamu uchazečů na daný termín školenec z mateřského pracoviště garanta
příslušené fakulty, na které se koná kmenová zkouška, doporučujeme v rámci objektivity, aby
byl poměr examinátorů většinově ve prospěch pozvaných extramurálních členů.

Dovolte mi ujistit Vás, že času a úsilí examinátorů napříč odbornostmi si lékařské fakulty nesmírně váží.
Rád bych Vám proto touto cestou poděkoval za Vaši minulou i budoucí aktivitu v rámci organizace
kmenových zkoušek a za maximální objektivitu při jejich realizaci.

S přátelským pozdravem,

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, PhD.
předseda KOR

