Příloha 1: Dotazník k žádosti o udělení statutu akreditovaného pracoviště v oboru
VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ
Adresa pracoviště
Spálená 11, Praha 1
Vedoucí pracoviště
MUDr.Jan Purkyně
Seznam jednotlivých školitelů, Titul, jméno, příjmení
dosažená odbornost (atestace) a
roky praxe v oboru
MUDr.Jan Purkyně
Počet pacientů

Odbornost
(atestace)
VPL

Úvazek
1.0

Roky
praxe
20

Registrovaných: 1200

minimum je 900
uveďte reálné číslo vyplývající z
Ošetřených za rok zpětně: 3600
provozu ordinace
Počet návštěv v domácnosti za rok zpětně: 40 minimum je 25/rok

Speciální zaměření pracoviště
Činnosti nebo vybavení
pracoviště nad obvyklým
standardem (příloha 2,3)
Počet publikací pracoviště za
poslední 3 roky (příloha 4)
Účast (aktivní/pasivní) školitelů
na kongresech v ČR i zahraničí
(za rok)
Účast na výzkumných
projektech, projektech kvality a
studiích v posledních 3 letech
(příloha 5)
Pracoviště odebírá následující
časopisy nebo je má trvale
dostupné
Pracoviště má k dispozici
internet
Registruje pracoviště klienty
pobytových zařízení sociálních
služeb ev. domy s pečovatelskou
službou
Speciální požadavky oboru:
účast na kontinuálním
vzdělávání SVL ČLS JEP
Pedagogické zkušenosti (uveďte
počet školenců a dobu školení,
včetně mediků)
Spolupráce s metodickým
centrem, vzdělávání nebo
s krajským centrem primární
péče, absolvované kurzy

Primární péče
EKG, CRP POCT, INR POCT, ABI, ABPM......
V časopisech bez V časopisech s IF:
Abstraktů:
IF:
0
4
může
být
0
2
ČR: 1/2
Zahraničí: 0/1 uveďte pouze celorepublikové konference
Klinické studie, fáze III – ALICE, program Akord
může být 0
Practicus, Medical tribune, Medicína po promoci
ano
ano

Diplom celoživotního vzdělávání, semináře SVL
uveďte například počet kreditů za poslední rok
Stáž mediků v oboru VPL -4
2školenci – 3-letá předatestační příprava
Katedra VPL IPVZ, LF..

Souhlasím s kontrolou praxe
Datum, podpis vedoucího
pracoviště

"ano" je jediná možná odpověď
ano
MUDr.Jan Purkyně

Příloha 2: Seznam výkonů a jejich počet za rok, které je pracoviště oprávněno provádět
nad rámec seznamu obligatorních výkonů uveďte vše, co máte nasmlouváno - péči o diabetiky,
kód myoskelet. medicíny, POCT metody....
Výkon
Počet
EKG
350
CRP
600
ABI
200
ABPM
150
Příloha 3: Seznam techniky používané pro diagnostickou a léčebnou činnost na
pracovišti (nad rámec vyhlášky č. 92/2012 Sb.)
Přístroj (název)
EKG - BTL
spirometr
ABI BOSO
ABPM
Příloha 4: Seznam publikací pracoviště za poslední 3 roky
Jméno školitele
Publikace
MUDr.J.P.
Článek v Practicusu

Rok výroby

může být 0

Příloha 5: Seznam grantů a dalších výzkumných úkolů řešených na pracovišti za
posledních 5 let s uvedením hlavního řešitele a jeho pracoviště
může být 0
Jméno řešitele + pracoviště
Název grantu

Příloha 6: Strukturovaný profesní životopis školitele/školitelů
Titul, jméno, příjmení MUDr.Jan Purkyně
Datum narození 18.12.1787
Pregraduální vzdělání LF Univerzita Karlova
Odborné vzdělání a kvalifikace(přehled) fyziolog, anatom,cytolog
Zaměstnání dřívější a současné
Vratislavská univerzita 1820-1849
Univerzita Karlova 1850-1869
Pedagogická činnost UK
Vědecko-výzkumná činnost UK

