
  V. 

Platné znění části právního předpisu s vyznačením navrhovaných změn  
 

Příloha 1 
 

Požadavky na personální zabezpečení ambulantní péče 
 

Část II 
 

Požadavky na personální zabezpečení diagnostické a léčebné péče v oborech 
radiologie a zobrazovací metody, dětská radiologie, intervenční radiologie, 

neuroradiologie, nukleární medicína, radiační onkologie, vaskulární intervenční 
radiologie 

 
B. Zvláštní požadavky 

 1. Skiagrafie 
 
 
a) radiolog, intervenční radiolog, neuroradiolog nebo dětský radiolog; jde-li o skiagrafické 
vyšetření hrudníku též pneumolog, 
 
b) radiologický asistent způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a 
  
c) klinický radiologický fyzik - dostupnost. 
 
… 
 

Příloha 9  
 

Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
služby  

 
 Požadavky na personální zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné 
služby:  
  

 
a) lékař se specializovanou způsobilostí v oborech se společným základním kmenem 
anesteziologickým, dermatovenerologickým, gynekologicko-porodnickým, 
hygienicko-epidemiologickým, chirurgickým, interním, kardiochirurgickým, 
maxilofaciálněchirurgickým, neurochirurgickým, neurologickým, oftalmologickým, 
ortopedickým, otorinolaryngologickým, patologickým, pediatrickým, psychiatrickým, 
radiologickým, urologickým nebo všeobecné praktické lékařství - dostupnost; dostupností se 
pro účely této přílohy rozumí fyzická přítomnost lékaře při přijetí a propuštění pacienta, 
dostupnost rady a pomoci lékaře prostřednictvím telefonu nebo elektronicky nebo v případě 
vyžádání fyzická přítomnost lékaře na pracovišti do 20 minut od vyžádání, 
 
b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo zdravotnický 
záchranář způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu a 
 
 

a) lékař  
1. se specializovanou způsobilostí v oborech se základním kmenem 

anesteziologickým, dermatovenerologickým, gynekologicko-porodnickým, 
chirurgickým, interním, kardiochirurgickým, neurochirurgickým, neurologickým, 
oftalmologickým, ortopedickým, otorinolaryngologickým, pediatrickým, 
psychiatrickým, urologickým nebo všeobecné praktické lékařství - dostupnost; 
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dostupností se pro účely této přílohy rozumí fyzická přítomnost lékaře při přijetí a 
propuštění pacienta, dostupnost rady a pomoci lékaře prostřednictvím telefonu 
nebo elektronicky nebo v případě vyžádání fyzická přítomnost lékaře na pracovišti 
do 20 minut od vyžádání, nebo 

 
2. s odbornou způsobilostí s certifikátem o absolvování základního kmene14) 21) 

uvedeného v bodě 1, 
 
b) všeobecná sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo 
praktická sestra způsobilá k výkonu povolání bez odborného dohledu a  
  
c) sanitář nebo ošetřovatel.  
  

  
Poskytovatel protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zajistí personální 

zabezpečení protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby zdravotnickými pracovníky 
jednotlivých odborností v počtu odpovídajícím místním podmínkám poskytování této zdravotní 
služby a požadavkům na její poskytování na náležité odborné úrovni. 

 
 

 
 
14) Zákon 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 
pozdějších předpisů. 

21) § 4 odst. 6 zákona č. 95/2004 Sb. 
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