
Minerální voda Magnesia Vám společně s časopisem Světová medicína stručně přináší možnost 
získat každý měsíc 2 kredity „online“ do celoživotního vzdělávání lékařů. Naším společným cílem 
je poskytnout odborníkům nejnovější informace ze světa medicíny a umožnit jim neustále se dál 
vzdělávat. Odměnou mohou být právě udělené kredity. 

 
 

I.  Registrace 
 

a) Nový uživatel: Pokud jste na stránkách poprvé, je nutné vyplnit registrační formulář, kde 
si zvolíte své přihlašovací údaje. Prvním z nich je Váš e-mail, druhým je heslo, které si 
sami zvolíte a nastavíte. Při každé další návštěvě se tak již nebudete muset registrovat, 
pouze se přihlásíte pod svým jménem (e-mail) a heslem. Registrovat se můžete zde 

 
 

b)  Registrovaný uživatel: Nemusíte již znovu vyplňovat registraci, pouze se přihlásíte pod 
svým jménem (e-mail) a heslem. 

 
c) Zapomněl/a jsem heslo: Pošlete nám e-mail a my Vám heslo zdarma pošleme. 

 
Údaje získané při registraci jsou nezbytné pro Vaši identifikaci při schvalování a udělování 
kreditů dle stavovského předpisu 16/ČLK. Údaje nebudou bez Vašeho svolení používány 
k marketingovým účelům a bude s nimi nakládáno dle zákona o ochraně osobních údajů č. 
101/2000 Sb. 

 
 

II. Vyplňování testu 
 

- Test má celkem 20 nebo 21 otázek. Na každou otázku je jen jedna správná odpověď. 
Označíte ji kliknutím na políčko před příslušnou otázkou. 
 
- Vyplňování testu není nijak časově omezeno. Test lze vyplnit pod jedním přihlášením pouze 
jednou. 
 
- Vždy 28. dne aktuálního měsíce uveřejníme na stránkách nový test za předchozí měsíc, jehož 
vyplněním můžete získat kredity do celoživotního vzdělávání. Lednový test tedy bude zveřejněn 
28. 2., únorový test 28.3. atd. 
 
- Vyplněný test lze odeslat vždy do 27. dne měsíce následujícího po měsíci zveřejnění testu. Pro 
usnadnění jsme na stránky umístili jednoduché počítadlo, které ukazuje, kolik dní ještě zbývá do 
uzávěrky aktuálního testu. 
 

Doporučujeme si před samotným vyplněním testu prostudovat témata, kterým se věnuje aktuální 
číslo časopisu Světová medicína stručně. Nejen, že získáte přehled o odborných diskuzích a 
tématech ve světové medicíně, ale najdete tam také odpovědi na jednotlivé otázky. 
 
 

III. Získání kreditů 
 

- Kredity do celoživotního vzdělávání dle stavovského předpisu 16/ČLK získá každý 
registrovaný uživatel, který plní následující podmínky: 

 
a) vyplní alespoň 80% otázek správně (v případě 21 otázek to je 17 správně, v případě 20 
otázek to je 16 správně) 
b) uvede v registraci pravdivě všechny povinné údaje 
c) vykonává lékařskou praxi na území ČR 
d) je předplatitelem časopisu Světová medicína stručně. 

 
Poplatek je použit na administrativní a jiné náklady spojené s žádostí o kredity a zasláním kreditů 
danému lékaři. O předplatné je možné zažádat zde. 



 
IV. Dotazy 

 
Odpovědi na případné dotazy ohledně pravidel testu lze získat na telefonním čísle 725 543 078 v 
době od pondělí do pátku od 9,00 do 15,00 hod, případně na e-mailové adrese 
info@magnesia.cz . 


