
II. 

N Á V R H 

VYHLÁŠKA 

ze dne                 2020 

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání 

certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického  

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. k) k provedení § 4 odst. 4 

písm. a) 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. 67/2017 Sb.: 

§ 1  

 Lékař může po úspěšném složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni 

oftalmologickém bez odborného dohledu v rámci poskytování zdravotních služeb  

a) indikovat a interpretovat základní zobrazovací metody a laboratorní vyšetření, 

b) indikovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou radiofarmak a 

cytostatik, 

c) určovat zrakovou ostrost a korekce refrakčních vad, předepisovat brýlové korekce, 

d) provádět vyšetření předního segmentu oka na štěrbinové lampě, 

e) provádět vyšetření zadního segmentu oka přímou a nepřímou oftalmoskopií a 

biomikroskopicky, 

f) provádět měření nitroočního tlaku bezkontaktní tonometrií a aplanační tonometrií, 

g) provádět vyšetření zorného pole a zhodnocení perimetrických nálezů, 

h) provádět vyšetření očním koherenčním tomografem a jeho zhodnocení, 

i) provádět vyšetření fluorescenční angiografií a indocyaninovou zelení a jeho 

zhodnocení, 

j) provádět vyšetření okulomotorické rovnováhy, 

k) provádět gonioskopii, 

l) provádět ultrasonografii, a to A i B scan, 

m) provádět biometrii, včetně kalkulace nitroočních čoček, 

n) provádět vyšetření zornicových reakcí, 

o) provádět exoftalmometrii, posoudit polohu oka v orbitě, 

p) provádět vyšetření slzného filmu, 

q) provádět vyšetření citlivosti, tloušťky a topografie rohovky, 

r) provádět vyšetření barvocitu, 

s) provádět vyšetření, průplach a sondáž slzných cest, 

t) aplikovat periokulární, subkonjunktivální a intravitreání injekce, 

u) odstranit cizí tělísko z povrchu oka, 

v) aplikovat terapeutické kontaktní čočky, 

w) šít běžné rány na víčkách a spojivce a extrahovat kožní, spojivkové a rohovkové stehy 

a provádět drobné zákroky na spojivce, například excizi cysty nebo nevu,  
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x) provádět běžné zákroky na periokulárních tkáních, včetně plastických, a to kožní excize, 

odstranění stehů, milií, veruk, xantelasmat, ektropia, entropia a drobných tumorů, 

y) provádět exkochlace chalasia, 

z) provádět laserové výkony, a to iridotomii, YAG kapsulotomii, fotokoagulaci sítnice, 

selektivní laserovou trabekuloplastiku,  

aa) provádět stěr ze spojivkového vaku, odebrat materiál k vyšetření etiologie rohovkové 

infekce. 

§ 2  

Účinnost 

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.  

 

Ministr zdravotnictví:  
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