STANOVISKO VÝBORU
(evidenční číslo ČSARIM: 22/2021)
K VYHLÁŠCE O STANOVENÍ ČINNOSTÍ, KTERÉ MŮŽE VYKONÁVAT LÉKAŘ
BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU PO ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU O ABSOLVOVÁNÍ
ZÁKLADNÍHO KMENE ANESTEZIOLOGICKÉHO
Na základě reakcí a dotazů k Vyhlášce o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez
odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene (Sbírka zákonů
Česká republika; Částka 21, rozeslána dne 9. února 2021, účinnost od 1. 3. 2021) formuluje
výbor ČSARIM své stanovisko:
1) Obsah vyhlášky reflektuje většinu navrhovaných změn uvedených ve Stanovisku výboru č.
4/2019 k předmětné problematice (https://www.csarim.cz/getmedia/61185c21-7d40-4a94b75e-e4446c2a7cfc/priloha_1_2019_pp_04_csarim_novela_vyhlaska_231019copy.pdf.aspx). Stanovisko výboru k nevypořádaným připomínkám zůstává nezměněno.
2) Vyhláškou uváděné oborové kompetence v § 1, zejména v bodech e), f), g), h), i), j), k) je
nutno vnímat jako tzv. základní a nelze je interpretovat jako takové, jež umožňují
poskytování zdravotní péče v plném rozsahu oboru a/nebo v případě vzniku neočekávaných
komplikací.
3) Za základní, přestože nikde neuváděné předpoklady provádění činností, které může
vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování
anesteziologického kmene považujeme: a) schopnost rozpoznání vývoje klinické situace
přesahující hranice přijatých kompetencí, b) realistické hodnocení vlastních možností,
schopností a dovedností, c) v nezbytných situacích včasné přivolání lékaře vykonávajícího
odborný dohled samotným nositelem certifikátu.
4) Zajištění odborného dohledu je povinnost, stanovená akreditovaným zdravotnickým
zařízením zákonem. Všem lékařům oboru Anesteziologie a intenzivní medicína (AIM),
kteří odpovídají za organizaci provozu pracoviště a lékařům po získání předmětného
certifikátu doporučujeme, aby důsledně vyžadovali zajištění nepřetržité dostupnosti
odborného dohledu pro případy, kdy je v daném zdravotnickém zařízení zdravotní péče
v oboru AIM poskytována pouze lékařem s kmenovým certifikátem.
5) Vydáním předmětné vyhlášky není dotčena povinnost zajistit provoz odpovídajícím počtem
lékařů se specializovanou způsobilostí v oboru, která vyplývá z Vyhlášky č. 99/2012 Sb. o
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
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Stanovisko bylo odsouhlaseno „per rollam“ výborem ČSARIM dne 28. 4. 2021
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předseda výboru
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