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Postgraduální vzdělávací program odborné společnosti ProMikro o.s. k získání
certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“
Vzdělávací program odborné společnosti ProMikro má za cíl zvyšovat odbornou způsobilost zubních
lékařů vedoucí k získání certifikátu „Odborník asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“. Je
určen všem zájemcům z řad zubních lékařů, členů společnosti ProMikro o.s. Certifikát je pouze
prostředkem pro zvýšení odbornosti a prestiže lékaře a z jeho získání neplynou žádné přímé výhody
(např. v systému zdravotního pojištění). Certifikovaný lékař však může snáze najít uplatnění jako
znalec, lektor, konziliář apod.
Vzdělávací program je postaven na těchto principech:
1. Zařazení do programu je dobrovolné.
2. Do programu může být zařazen pouze řádný člen odborné společnosti ProMikro.
3. Vzdělávací program je nekomerční, nejsou v něm zapojeny žádné komerční subjekty.
4. Účast v programu (certifikace i prodloužení certifikátu) není zpoplatněna.
5. Základním pilířem vzdělávacího programu je kontinuální vzdělávání, zvyšování praktické
odborné způsobilosti a prezentačních dovedností jak uchazeče, tak i držitele certifikátu.
6. Uchazeč / držitel si volí vzdělávací akce sám dle svého zaměření a uvážení. Jednotlivým akcím
jsou pak přiděleny kredity podle pravidel „Kreditního systému odborné společnosti
ProMikro“.
Předpoklady pro získání certifikátu
1. K zařazení do systému je nutné přihlásit se zasláním žádosti předsedovi společnosti ProMikro
(na e-mailovou adresu info@promikro.org). V žádosti uchazeč uvede svůj odborný životopis a
jméno garanta. Dále deklaruje, že splňuje podmínky ČSK o absolvování základního stupně
celoživotního vzdělávání ČSK, t.j. složil profesní zkoušku nebo je v přípravě na tuto zkoušku, a
dále se kontinuálně vzdělává v oblastech řešení náhlých příhod, KPCR a zobrazovacích
technikách ve stomatologii. Ekvivalentem profesní zkoušky je atestace ze stomatologie nebo
absolvované kolokvium. Přijetí žádosti bude společností ProMikro potvrzeno na
elektronickou adresu uchazeče.
2. Uchazeč v průběhu přípravy využívá pomoci „garanta“ – držitele certifikátu „Odborník
asociace mikroskopické stomatologie ProMikro“. Výběr tohoto garanta je oboustranně
dobrovolný.
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3. Uchazeč musí v průběhu přípravy získat minimální počet 250 kreditních bodů podle
„Kreditního systému odborné společnosti ProMikro“. Absolvované akce s hodnotami
kreditních bodů je uchazeč povinen pravidelně předkládat v půlročních intervalech (vždy
nejpozději k 30.6. a k 31.12. daného roku) na výše uvedenou e-mailovou adresu. O účasti na
akcích může být požadován doklad. Aktuální hodnoty jednotlivých uchazečů budou
zveřejňovány na členských stránkách společnosti ProMikro, které jsou dostupné pouze
členům společnosti.
4. Uchazeč má v době přípravy povinnost prezentovat a obhájit minimálně 2 kazuistiky v rámci
setkání členů společnosti.
5. Pro úspěšné absolvování vzdělávacího programu je nutné obhájit závěrečnou práci před
komisí. Přesné podmínky závěrečné práce a složení komise jsou uvedeny v příloze.
6. Uchazeč by měl dosáhnout získání certifikátu do 2 let od zařazení do programu. Eventuální
prodloužení doby přípravy bude možné projednat na základě žádosti uchazeče, kterou zašle
předsedovi společnosti ProMikro.
7. Platnost certifikátu „Odborník společnosti ProMikro“ je 5 let.
8. Platnost certifikátu je prodloužena o dalších 5 let při získání 250 kreditních bodů podle
„kreditního systému společnosti ProMikro“ (v průběhu pětileté platnosti certifikátu).
Jednotlivá období na sebe musí navazovat.
Kreditní systém
typ vzdělávací akce

kredity

Kongres nebo školení s "microdentistry" tématikou pořádané v ČR nebo účast na akci ProMikro

10

Zahraniční kongres nebo školení s "microdentistry" tématikou

20

Stáž na specializovaném „microdentistry“ pracovišti*

20

Aktivní účast na akci ProMikro (kromě kongresu)

20

Aktivní účast na kongresu nebo školení v ČR s "microdentistry" tématikou

30

Článek v nerecenzovaném časopise v ČR a SR

30

Článek v nerecenzovaném / neimpaktovaném zahraničním časopise

30

Článek v recenzovaném časopise v ČR a SR

50

Aktivní účast na zahraničním kongresu nebo školení s "microdentistry" tématikou

50

Článek v zahraničním recenzovaném nebo impaktovaném časopise

100

* Jestliže nebude stáž probíhat u Odborníka asociace mikroskopické stomatologie ProMikro, musí být
stážové pracoviště předem schváleno předsedou a po absolvování stáže musí uchazeč prezentovat
získané poznatky na ProMikro setkání.
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Zakončení odborné přípravy
Uchazeč musí vypracovat závěrečnou práci na zvolené téma a obhájit ji. Téma závěrečné práce se
musí přímo týkat problematiky mikroskopické stomatologie. Téma si uchazeč vybírá sám, musí však
být schváleno garantem. O zvoleném tématu pak uchazeč informuje předsedu společnosti ProMikro.
Charakteristika, rozsah a forma práce musí respektovat Pokyny autorům odborných sdělení LKS.
K závěrečné práci vypracují posudek garant a oponent. Obhajoba závěrečné práce probíhá před
komisí, která se skládá ze tří držitelů certifikátu „Odborník společnosti ProMikro“. Obhajoba může
probíhat osobně, ale i prostřednictvím elektronické komunikace. Oponenta a složení komise určí
předseda společnosti ProMikro.
Prezentace odborníka na webových stránkách ProMikro
Na webových stránkách společnosti ProMikro (www.promikro.org) je umístěn seznam držitelů
certifikátu s odkazem na webové stránky jejich pracoviště. Tento seznam má sloužit PZL a pacientům
k vyhledání specializovaných pracovišť v jejich okolí.
Pro uveřejnění odborníka na webových stránkách společnosti ProMikro musí lékař poskytnout svou
fotografii na bílém pozadí, stručný popis pracoviště a své CV. Podmínkou pro uveřejnění jsou funkční
webové stránky odborníka, které musí obsahovat kapitolu věnovanou mikroskopické stomatologii,
známku ProMikro a odkaz na webové stránky společnosti ProMikro.

V Praze dne 2.7.2012

MUDr. Jiří Škrdlant
předseda ProMikro o.s.
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