
II. 

N á v r h 

VYHLÁŠKA 

ze dne … 2018 

o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez 

odborného dozoru na základě odborné způsobilosti  

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. j) zákona č. 95/2004 Sb.,  

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona 

č. 201/2017 Sb., k provedení § 4 odst. 3 věty první zákona: 

 

 

§ 1 

(1) Lékař může po získání odborné způsobilosti bez odborného dohledu a bez odborného 

dozoru v rámci poskytování zdravotních služeb 

a) provádět komplexní vyšetření pacienta, opakované komplexní vyšetření pacienta, 

cílené vyšetření pacienta a kontrolní vyšetření pacienta, zahrnující také získání 

anamnézy a fyzikální vyšetření, avšak bez provedení diagnostické rozvahy a závěru, 

bez učinění rozhodnutí o dalším diagnostickém postupu, včetně vyžádání dalších 

klinických, laboratorních nebo zobrazovacích vyšetření, a bez učinění rozhodnutí  

o dalším léčebném postupu, 

b) provádět vizitu s pozorováním vývoje zdravotního stavu pacienta, 

c)  pracovat s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,  

d) vést a provádět zápisy do zdravotnické dokumentace,  

e) administrovat přijetí, přemístění a propuštění pacienta s doporučeními stanovenými 

lékařem se specializovanou způsobilostí, 

f)  provádět kontrolu, převazy a ošetření nekomplikovaných ran a dekubitů, včetně 

ošetření drénů a drenážních systémů, 

g) předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na základě diagnózy 

stanovené lékařem se specializovanou způsobilostí, 

h) aplikovat léčivé přípravky včetně krevních derivátů ve zdravotnickém zařízení 

indikované lékařem se specializovanou způsobilostí s výjimkou radiofarmak a 

cytostatik; lékař s odbornou způsobilostí nesmí aplikovat léčivé přípravky 

intraoseálně, intratekálně, lumbálně, arteriálně, intrakardiálně, intraperitoneálně, 

intraartikulárně, 

i)  podávat transfuzní přípravky indikované lékařem se specializovanou způsobilostí, 

j)  poskytovat odbornou první pomoc, 
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k)  v rozsahu své odborné způsobilosti edukovat pacienta, jeho zákonného zástupce nebo 

osoby jím určené v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, 

dispenzární a paliativní péče,  

l) orientačně vyhodnocovat sociální situaci pacienta a indikovat zdravotně sociální nebo 

sociální péči, 

m) provádět punkci periferních žil za účelem zavádění periferních žilních katetrů, odběru 

žilní krve nebo nitrožilní aplikace léčivých přípravků a provádět odběr kapilární krve, 

n) provádět katetrizaci močového měchýře u pacientů starších 15 let, včetně zavedení 

permanentního močového katetru, 

o)  indikovat pacienta k provedení základních laboratorních a dalších pomocných 

vyšetření. 

 

 

§ 2 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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