STANOVISKO VÝBORU
4/2019
K NÁVRHŮM VZNIKU VYHLÁŠKY „O STANOVENÍ ČINNOSTÍ, KTERÉ MŮŽE
VYKONÁVAT LÉKAŘ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU, ZÍSKAL-LI CERTIFIKÁT O
ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO ANESTEZIOLOGICKÉHO KMENE“ A NOVELY
VYHLÁŠKY . 99/2012 SB., „O POŽADAVCÍCH NA MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB“
Níže uvedený text je společným stanoviskem výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a
intenzivní medicíny ČLS JEP, Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína a v
bodě 3 rovněž České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP (ČSIM).

1) Ve vyhlášce „O STANOVENÍ ČINNOSTÍ, KTERÉ MŮŽE VYKONÁVAT LÉKAŘ BEZ
ODBORNÉHO DOHLEDU, ZÍSKAL-LI CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO
ANESTEZIOLOGICKÉHO KMENE“ požadujeme upravit text v § 1 následovně (navržené změny
jsou zvýrazněny):
Lékař může po úspěšném složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním anesteziologickém
kmeni bez odborného dohledu v rámci poskytování zdravotních služeb
a) provádět předanestetické vyšetření, zhodnocení rizika, připravit pacienta k operačnímu výkonu,
stanovit plán anesteziologické péče, indikovat rozsah pooperačního monitorování a určit cílové
oddělení - standardní, jednotku intenzivní péče, anesteziologicko resuscitační,
b) podávat celkové a regionální anestezie k plánovaným diagnostickým a léčebným výkonům u
dospělých pacientů ASA I-II,
c) zajistit a ošetřit pacienta v pooperačním období včetně zabezpečení systémové i regionální
analgesie,
d) provádět základní zajištění pacientů s náhlým selháním životních funkcí či pacientů takovým
selháním bezprostředně ohrožených, včetně zabezpečení nezbytné konsiliární spolupráce a
indikace zahájení orgánové podpory,
e) vykonávat základní diagnostiku a poskytovat neodkladnou zdravotní péči v podmínkách
jednotky intenzivní/resuscitační péče,
f) diagnostikovat a léčit základní poruchy vnitřního prostředí, zajistit nutriční podporu,
g) diagnostikovat a léčit nejčastější infekční stavy v intenzivní péči,
h) provádět kardiopulmonální resuscitaci ve všech věkových skupinách, poskytovat poresuscitační
péči u dospělých.
2) Odůvodnění k bodu 1) stanoviska: Rozsah kompetencí, které může vykonávat lékař bez odborného
dohledu, za předpokladu získání certifikátu o absolvování základního anesteziologického kmene, je

definován adekvátně a úměrně s ohledem na obsah, rozsah a dobu trvání kmenového vzdělávacího
programu. Nicméně, rozsah kompetencí anesteziologa po získání kmenového certifikátu je omezen
na výkony a řešení základních stavů v oboru AIM (proto navržené omezení na pacienty kategorie
ASA I a II), které nejsou ani v rozsahu kompetencí v minulosti existující tzv. atestace prvního
stupně. Uváděné oborové kompetence v § 1 je nutno tedy chápat jako tzv. základní a v žádném
případě je nelze interpretovat jako takové, které umožňují bez odborného dohledu poskytování
zdravotní péče v plném rozsahu oboru AIM a pro celou šíři věkového spektra pacientů – jak v řádné
pracovní době, tak mimo ní.
3) Ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., „O POŽADAVCÍCH NA MINIMÁLNÍ PERSONÁLNÍ
ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB“ požadujeme odstranění bodu 10 b) textu Příloha 3
„Požadavky na personální zabezpečení lůžkové péče“ Část I „Společné požadavky na personální
zabezpečení lůžkové péče“. Ponechání předmětného bodu by fakticky znamenalo, že
v mimopracovní době je činnost JIP nebo jejího ekvivalentu zajištěna lékařem bez specializované
způsobilosti, což považujeme za odborně neobhajitelné, nesprávné a nepřípustné. Tento požadavek
je podpořen a zastáván rovněž ČSIM (projednáno s předsedou prof. MUDr. Vladimírem Šrámkem,
Ph.D., EDIC dne 21. 10. 2019).
4) Navrhujeme, aby do novely vyhlášky č. 99/2012 Sb. byl v příslušné části zařazen požadavek
povinnosti zajištění nepřetržité dostupnosti odborného dohledu pro případy, kdy v daném
zdravotnickém zařízení je zdravotní péče poskytována pouze lékařem s kmenovým certifikátem.
Z pohledu oboru Anesteziologie a intenzivní medicína považujeme uvedenou povinnost za zásadní
a nepodkročitelnou podmínku udržení odbornosti a bezpečnosti poskytované péče.
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