Informace o vzdělávání
Dne 1. ledna 2009 vstoupí v platnost novela Zákona č. 95/2004 Sb. (jako Zákon č. 338/2008
Sb, který vyšel ve sbírce zákonů č. 109) o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta. Proti původní verzi zákona z r. 2004 obsahuje tato novela řadu úprav,
jimiž dochází k významnému posunu v procesu specializačního vzdělávání. Změny se týkají
jednak zařízení, která se podílejí na vzdělávacím procesu, jednak školenců zařazených do
výchovy. Novela zákona umožňuje, aby zařízení žádala o akreditaci i jen na část vzdělávacího
programu v příslušném specializačním oboru (např. na základní kmen). Dále novela zakotvuje
existenci tzv. rezidenčního místa, které je určeno pro školence v dané specializaci a pro něž se
počítá s finančním krytím celé délky vzdělávacího programu. Zatímco původní zákon
obsahoval seznam 83 specializačních oborů, novela již výčet neobsahuje. Připravuje se však
redukce počtu základních oborů zhruba na polovinu, kdežto druhá polovina bude realizována
v rámci tzv. certifikovaných kurzů obvykle navazujících na některý ze základních oborů.
Zároveň je třeba upozornit, že dnem 1. dubna 2009 končí tzv. přechodné období (celkem
pětileté od r. 2004). Všichni lékaři by měli zkontrolovat své doklady o specializované
způsobilosti a posoudit, zda jsou v souladu se zněním §44 novely zákona o specializačním
vzdělávání.
Zákon 338 / 2008 Sb., §5, odst.3, uvádí :
(3) Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře je získání specializované
způsobilosti, pokud tento zákon nestanoví jinak.Výkonem povolání lékaře
se
specializovanou způsobilostí je činnost uvedená v § 4 odst. 2 a dále činnost vzdělávací,
posudková a revizní. Podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře ve vedoucí
funkci nebo jako osoby samostatně výdělečně činné anebo jako odborného zástupce
zdravotnického zařízení podle jiného právního předpisu o nestátních zdravotnických
zařízeních6) je získání specializované způsobilosti, která se dokládá diplomem podle
odstavce 1, popřípadě osvědčením nebo rozhodnutím ministerstva podle § 44.
§44: „Lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci I. stupně
v základním oboru interní lékařství, získávají specializovanou způsobilost v oboru
vnitřní lékařství, pokud si doplní chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím
programem tohoto specializačního oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona (pozor: tj. v rámci přechodného období končícího 1.4.2009 !). Bez doplnění
odborné praxe získávají specializovanou způsobilost ti, kteří získali osvědčení České
lékařské komory k výkonu soukromé praxe a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržitě
vykonávali zdravotnické povolání lékaře.“
Upozorňuji, že dosažená atestace I. stupně z interního lékařství podle dříve existujícího
systému vzdělávání nesplňuje současný vzdělávací program specializačního oboru „vnitřní
lékařství“. V takovém případě k uznání specializované způsobilosti je nezbytné, aby lékař
s příslušným doložením požádal uznávací jednotku Ministerstva zdravotnictví ČR o vystavení
osvědčení, které jej pak bude opravňovat k praktické činnosti v příslušném specializačním
oboru.
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