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Střet zájmů?



V roce 2017 přijato 26 zákonů a 
podzákonných norem…
• ..seznam zdravotních výkonů s bodovými 

hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
• .. zákon o léčivech..
• ..transplantační zákon..
• o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilost a specializované způsobilost k 
výkonu zdravotnického povolání 

• ..zákon o lidských tkáních a buňkách..
• ..stanovení vyměřovacího základu u osoby, 

za kterou je plátcem pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění stát

• .. stanovení bližších požadavků pro zajištění 
jakost a bezpečnost lidských tkání a buněk 
určených k použit u člověka..

• ..o požadavcích na minimální technické a 
věcné vybavení zdravotnických zařízení 

• ..o požadavcích na minimální personální 
zabezpečení zdravotních služeb

• ..o veřejném zdravotním pojištění a o 
změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů

• ..o pojistném na veřejné zdravotní 
pojištěn

• ..o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení

https:/p/pwpwpwp.mzccr.czc/pleisslatva/possah/paktuaalst᧼_239__11.html





§ 2, f

Zákon _5/p2003 Ss.



Temtpuas Medscoruam 2015, 
23, č. 2, 26-2_ 



Postgraduální vzdělávání lékařů
Shrnutí výsledků průzkumu mezi lékaři

• 6380 odtpovědí; 39,5% restpondentů <30 let
• Počet zcákladních osorů snížst čs radskálně snížit 70,7%
• Počet nástavsových osorů snížst čs radskálně snížit 50,7%
• Souačasný s᧼stém PG vzcdělávání nevyhovuje a potřebuje zásadní změny 

80,1%
• Orianszcace PG vzcdělávání v zcákladních osorech s᧼ měla sýt svěřena 

IPVZ 61,1%
• Zkouašení atestací v zcákladních osorech s᧼ mělo sýt svěřeno IPVZ 56,5%
• Zkrácení doby SV na dosua osv᧼kloua v Evrotpě (9-3 rok᧼) 55,2%

Temtpuas Medscoruam 2015, 23, č. 2, 26-2_ 

Návrh 20, 
máme 43 

základních oborů

Návrh 20, 
máme 43 

základních oborů

Návrh 37, 
nyní 45

Návrh 37, 
nyní 45



Pojmy
•Kompetence: jaké čsnnost a kd᧼ může lékař (samostatně) v᧼konávat
•Dozor a dohled
•Akreditace: otprávnění k uarčsté čsnnost neso ověření a uazcnání 
takového otprávnění 

•Vzdělávání lékařů: 
1. Odborná způsobilost
2. Získání specializované způsobilost

oČasově i obsahově vymezené
9. Formální čs neformální zcískávání dalších zcnalost, dovednost a tpostojů odrážejících rozcvoj 

medscín᧼ a uamožňuajících se na tomto rozcvojs tpodílet
oCeložsvotní



Postoje subjektů zainteresoíaných í PG 
ízděláíání

Lékař Pacient

ČLKČSARIM

Managementy
 ZZ

Vedení pracovišť MZ ČR

Lékařské
 fakulty



Jak to se zákonem je ?

• Prezcsdent retpuaslsk᧼ zcákon tpodetpsal, zcveřejněno ve Ssírce zcákonů, 
tplatnost od 1. července 2017

• Zákon se odvolává na 21 tprováděcích tprávních tpředtpssů
• Žádná zc těchto tpodzcákonných norem dosuad nes᧼la v᧼dána
• 1 v᧼hláška („o nástavsových osorech“) v tpřstpomínkovém řízcení, 

zcsývající nskdo dosuad nevsděl



Problém kompetencí I.
• Po tpromocs

• (2) Výkonem tpovolání lékaře s odbornou způsobilost je tpreventvní, 
dsainostcká, léčesná, léčesně rehasslstační, dsstpenzcární a tpalsatvní tpéče 
tpodle zcákona o zcdravotních sluažsách tprováděná lékařem s odsornoua 
zctpůsosslost pod odborným dozorem nebo odborným dohledem lékaře se 
stpecsalszcovanoua zctpůsosslost a dále revszcní čsnnost

• (9) Bez odborného dozoru může lékař s odsornoua zctpůsosslost v᧼konávat 
činnost, které odpovídají rozsahu znalost a dovednost získaných studiem 
tpodle odstavce 1 a které jsoua stanovené prováděcím právním předpisem. 
Lékař s odsornoua zctpůsosslost může tpřed zcískáním certikátua o assolvování 
zcákladního kmene v᧼konávat další činnost v rozsahu, který mu písemně 
stanoví jeho školstel, a to tpod odsorným dohledem.

!?!?



Problém kompetencí II.

• Po assolvování kmene
• (3) Bezc odsorného dohledua může lékař s odsornoua zctpůsosslost a s 

certikátem o assolvování zcákladního kmene v᧼konávat

a) čsnnost, které 
• odtpovídají rozcsahua zcnalost a dovednost zcískaných vzcděláváním v zcákladním kmens 
• a které jsoua stanovené prováděcím právním předpisem,

s) revszcní čsnnost tpodle zcákona uatpravuajícího veřejné zcdravotní tpojsštění 

c) další čsnnost v rozcsahua, který mua tpísemně stanoví jeho školstel.



Dohled a dozor
• (6) Odborný dozor v᧼konává lékař se stpecsalszcovanoua 

zctpůsosslost přítomný ve zcdravotnsckém zcařízcení, ve kterém 
v᧼konává čsnnost lékař s odsornoua zctpůsosslost, s f᧼zcsckoua 
dosažstelnost lékaře se stpecsalszcovanoua zctpůsosslost do 15 
minut. 

• Odborný dohled v᧼konává lékař se stpecsalszcovanoua 
zctpůsosslost, a to netpřetržstoua telefonsckoua dostuatpnost a 
fyzickou dosažitelnost zcdravotnsckého zcařízcení, ve kterém 
v᧼konává čsnnost lékař s odsornoua zctpůsosslost, do 30 minut. 

• 7) Posk᧼tovatel zcdravotních sluažes je povinen zcajsstt výkon 
odsorného dozcorua a odsorného dohledua tpodle odstavců ??



Stanoíisko íýboru ČSARIM k zajišťoíání odborného dozoru podle noíely 
zákona 95/2004 Sb. (Sbírka zákonů č. 67/2017, částka 22).

• Lékař se stpecsalszcovanoua zctpůsosslost, v᧼konávající odsorný dozcor muasí 
sýt ve zcdravotnscké zcařízcení tpřítomen a f᧼zcsck᧼ dosažstelný do 15 minut 
(§ 3 odstavec 6). Tento zcákonem stanovený časový lsmst je tpro čsnnost v 
osorua anestezcsoloise a sntenzcívní medscína nepřijatelně dlouhý.

• Bezc odsorného dozcorua může lékař s odsornoua zctpůsosslost v᧼konávat 
jen t᧼ čsnnost, které odtpovídají rozcsahua zcnalost a dovednost zcískaných 
stuadsem a které jsoua stanovené tprováděcím tprávním tpředtpssem. Do 
dos᧼ v᧼dání tohoto tpředtpssua je nuatno tpovažovat zcajsštění odsorného 
dozcorua v tplném rozcsahua zca nezcs᧼tné a sezc dalšího v᧼mezcení čsnnost.

http:/p/pwpwpwp.csarsm.czc/pstoraie/patptp/pmedsa/puatploaded-iles/pdozcor_dohled_280617.tpdf



Výcvsk tprosíhá ua tposk᧼tovatelů zcdravotních sluažes 
neso jsných f᧼zcsckých neso tprávnsckých osos, kteří 
zcískals akreditaci tpodle zcákona č. _5/p2003 Ss.

Pro uskutečňování vzdělávacího programu musí 
být pracoviště akreditováno



Problém akreditací I.
• Msnssterstvo zcdravotnsctví zcřszcuaje akreditační komisi jako svůj 

poradní orián ..
• Akredstační komsse na zcákladě osecného zcadání navrhuje

• Udělení akredstace zcdravotnsckým zcařízcením
• Do neakredstovaného ZZ s᧼ lékař s odsornoua zctpůsosslost neměl vůsec 

nastuatpovat!
• Ale – lékař s odsornoua zctpůsosslost je tpro toto zcařízcení levný  atraktvní

• Délkua, s nátplň vzcdělávacího tproiramua
• Assolvování tproiramua má zaručit, že lékařs lzce svěřst uarčsté komtpetence
• AK navrhuaje komtpetence tpo kmens a tpo zcískání SZ



Problém akreditace II.

• Akredstace není hodnocení odborné úrovně tpracovsště. Je tpotvrzcením 
toho, že 

• školenec zcde může tpotřesné  vzcdělávacím tproiramem tpožadované 
dovednost a zkušenost získat, 

• že se tam tpožadované výkon᧼  s dostatečnou četnost provádějí 
• a že místní tpersonální s orianszcační úroveň uamožňuaje nejen tpožadovanoua 

úroveň kvalst᧼ zcdravotních sluažes, ale že pracoviště je schopné aktvně 
vzdělávat.

• To zcahrnuaje s tpovsnnost  zajišťování náležitého dozoru a dohledu nad 
lékaři ve stpecsalszcační tpřítpravě v dosě tpracovní s msmotpracovní.



Nejběžnější stesky lékařů íe specializační 
přípraíě í oboru AIM

•Délka a rozcsah tpřítprav᧼
o dotporuačeno 5 let (EBA EUMS; Eur J Anaesth 2008; 25: 528 – 530)
o v řadě evrotpských zcemí se lsší
o zcákon _5/p2003 Ss. stanoví minimálně 3 a ½ rokua
o omezcení tpracovní dos᧼
o otázcka ÚPS

•Ossah tpřítprav᧼
o dotporuačené cuarrscualuam
o dotporuačené msnsmální tpočt᧼ výkonů



Jsou požadaíky na počty íýkonů nadměrné?
• Přiměřená zkušenost         

          je zárukou 
bezpečnosti              i 
kvality péče

• „..provedených pod odborným 
dohledem školitele či 
samostatně je orientační a 
uvádí nejmenší počet výkonů 
který lze považovat za 
přiměřenou praxi..“

• SV trvá msn. 5 let; v ČR ročně 
cca 200 tpracovních dnů  ? 
četnost tprováděných výkonů?

• Celková anestézcse: 2000  2 
denně

• NA slokád᧼: 500  1 obden
• Anest. tpro endotprotézc᧼: 50 
 1x měsíčně

• ORL, ofalmo, stomat: 25  
1x každý 2. měsíc

• Secto C.: 50  1x měsíčně
• Dět 1 - 5 let: 75  cca 1x za 

3 týdny
• CŽK: 75  cca 1x za 3 týdny
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Proč se ízděláíáme?
• Protože muasíme

• Samotná odborná způsobilost je zccela nedostatečná tpro samostatný 
výkon tpovolání lékaře

• Assolvování kmene dává omezenou komtpetencs ( právní předpis?)
• Základní podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání 

specializované způsobilost ( získání atestace)
• Informace zcastarávají  v technoloisckých osorech je 1/p2 cca 10 let
• Východsskem je trvalé celožsvotní vzcdělávání (CME – contnuous medical 

educaton)  trvalý tprofesní rozcvoj (CPD – contnuous professional 
development)

 



§ 2, f

Zákon _5/p2003 Ss.



Samostatný íýkon poíolání lékaře

Pacsent

Lékař Prostředí 



Vzděláíání není jen získáíání a rozíoj znalost 
a doíednost
• Komuanskační dovednost
• Schotpnost vést s tpracovat v týmua
• Ztotožňování se zcákladníms etckýms tprsncstp᧼

o Svrchovanost auatonomse tpacsenta, jednat vžd᧼ v jeho tprostpěch, 
netpoškozcovat, zcajsšťovat stpravedlsvý a rovný tpřístuatp k tpéčs

• Snaha o sesezcdokonalování
• Altruassmuas 
• Huamansta
• Zodtpovědnost a transtparentnost tpočínání

Rozcvoj 

tprofessonalst᧼Rozcvoj 

tprofessonalst᧼



Děkuji za pozornost

karel.cvachovec@fnmotol.czc
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