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POŽADAVKY NA VZDĚLÁNÍ MLADÝCH
ANESTEZIOLOGŮ
1. Kvalitní vzdělávání - akreditované pracoviště musí umožňovat předávání
zkušeností
2. Poskytování bezpečné kvalitní zdravotní péče
3. Ekonomika - mladý lékař nemůže být ekonomickou zátěží ZZ
4. ???Doplnění personálně neuspokojivého stavu mladými lékaři???

KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
• Na oddělení by měla být převaha erudovaných lékařů
• Sledování kvality poskytované péče
• Jasná struktura vzdělávání – časový plán

• Kontrola úrovně znalostí a zkušeností mladých lékařů
• Zásadní úloha školitele – prestiž, kvalita, finanční ocenění, časový prostor pro
vzdělávání

BEZPEČNÁ A KVALITNÍ PÉČE
• Zneužívání § 36 písm. a) zákona 95/2004 Sb. - „projekt UKRAJINA“
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• Pouze plně erudovaný lékař může pracovat samostatně

Konflikt: personální zajištění za každou cenu x poskytování péče odborníky na
nejvyšší úrovni

i

BEZPEČNÁ A KVALITNÍ PÉČE
Bezpečnostní cíle ministerstva zdravotnictví (2010):

•
•
•
•
•
•

Bezpečná identifikace pacientů
Bezpečnost při používání rizikových léčiv
Prevence záměny pacienta, výkonu a strany při chirurgických výkonech
Prevence pádů pacientů
Zavedení optimálních postupů hygieny rukou při poskytování zdravotní péče
Proces prevence a kontroly infekcí

• Kvalitní a erudovaný personál???

VZDĚLÁVÁNÍ A EKONOMIKA
• Původně plánováno ze státního rozpočtu 1mld/ rok
• Dotace na
• rezidenční místa – 1.890.000Kč/rezidenta – 40míst v r. 2017 (75.600.000Kč)
• vzdělávání v základním kmeni 10.000Kč/měsíc

Dotace se mohou použít pouze na spolufinancování:
mzdových nákladů na rezidenta v minimální výši 55 %
mzdových nákladů na školitele (zaměstnance) v maximální výši 20 % z
celkové výše dotace
úhrad povinných kurzů a stáží stanovených platnými vzdělávacími
programy pro jednotlivé obory,
materiálových nákladů.

DOPLNĚNÍ PERSONÁLNÍHO STAVU
• Forenzní hledisko
• Samostatně pracovat může lékař až po získání specializované způsobilosti –
jaké kompetence během vzdělávání?
• Vyhláška č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální
zabezpečení zdravotních služeb – při jejím dodržování nemůže být lékař
absolvent na anesteziologickém pracovišti sám
• Zákon č 95/2004 - Povinnost zdravotnického zařízení zajistit dozor a dohled –
zodpovědnost – primář, školitel, management ZZ?

• § 5a odst.8 (b)Prováděcí právní předpis stanoví
• b) požadavky na technické a věcné vybavení a personální zabezpečení pracoviště,
které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění vzdělávání v základním
kmeni,
• § 13
• Akreditace a akreditované zařízení
• (1) Na základě udělené akreditace lze provádět konkrétně určený vzdělávací
program nebo jeho část (dále jen „vzdělávací program“) specifikovaný datem jeho
zveřejnění ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Akreditaci lze udělit pro

• a) základní kmen,
• b) vlastní specializovaný výcvik,

AKREDITOVANÉ ZAŘÍZENÍ JE POVINNO
V RÁMCI UDĚLENÉ AKREDITACE
• a) uskutečňovat vzdělávání podle vzdělávacího programu schváleného ministerstvem, a to v
rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení akreditace,
• b) zajistit účastníkovi vzdělávání řádné absolvování všech součástí vzdělávacího programu v
rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení akreditace,
• c) doložit do 30 dnů ministerstvu splnění kritérií vzdělávacího programu, pokud ministerstvo zveřejní
ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví takovou úpravu vzdělávacího programu, která mění kritéria
pro akreditované zařízení, a to v rozsahu zveřejněné úpravy vzdělávacího programu,
• d) vést dokumentaci o vzdělávání podle vzdělávacího programu, která obsahuje seznam
účastníků vzdělávání; tuto dokumentaci je akreditované zařízení povinno vést a uchovávat a
nakládat s ní podle tohoto zákona a jiných právních předpisů,
• e) vést evidenci pracovní docházky jednotlivých účastníků specializačního vzdělávání s
označením konkrétního pracoviště,
• f) nejpozději do 10 dnů oznámit ministerstvu každou změnu podmínek souvisejících se
zabezpečením vzdělávání podle vzdělávacího programu,
• g) na vyžádání ministerstva umožnit vykonání praktické části atestační zkoušky, aprobační zkoušky,
rozdílové zkoušky nebo adaptačního období podle tohoto zákona a zákona o uznávání odborné
kvalifikace.

MINISTERSTVO AKREDITACI
ODEJME, JESTLIŽE
• a) zjistí nedodržení podmínek příslušného vzdělávacího programu nebo
takové změny u akreditovaného zařízení, které nezabezpečují odpovídající
úroveň specializačního vzdělávání nebo doplňující odborné praxe,
• b) akreditované zařízení požádá o odejmutí akreditace s uvedením důvodů,
• c) akreditované zařízení nesplňuje podmínky, za nichž mu byla akreditace
udělena,
• d) akreditované zařízení po předchozí písemné výzvě ministerstva nesplní
povinnosti podle § 18 ve lhůtě stanovené touto výzvou.

PŘESTUPKY PRÁVNICKÝCH A
PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
• (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel akreditovaného zařízení dopustí
přestupku tím, že
• a) uskutečňuje vzdělávání v rozporu s rozhodnutím o udělení akreditace,
• b) nevede dokumentaci o vzdělávání podle vzdělávacího programu v rozsahu uvedeném v rozhodnutí
o udělení akreditace,
• c) neoznámí změnu podmínek souvisejících se zabezpečením vzdělávání podle vzdělávacího programu
v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělení akreditace,
• d) neumožní vykonání praktické části atestační zkoušky, aprobační zkoušky, rozdílové zkoušky nebo
adaptačního období,
• e) vnepředá ministerstvu, popřípadě pověřené organizaci, veškerou dokumentaci týkající se účastníků
vzdělávání.
• (3) Za přestupek lze uložit pokutu
• a) od 5000 do 50000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c) a odstavce 2 písm. c), h) až k),
• b) od 10000 do 100000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), d) a e) a odstavce 2 písm. a),
b), d) až g).

