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VYHLÁŠKA

ze dne 15. prosince 2020

o  stanovení  činností,  které  může  vykonávat  lékař  bez  odborného  dohledu  po  získání  certifikátu  o
absolvování základního kmene urologického

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 získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického bez odborného
dohledu

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

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

c)  provádět  ultrazvukové  vyšetření  ledvin,  močového  měchýře  a  zevního  genitálu  včetně
transrektální ultrasonografie a barevného dopplerovského vyšetření,

d) kalibrovat uretru,

e) provádět uretrocystografii,

f) provádět ascendentní ureterografii,

g) provádět eretrocystoskopii,

h) odsát tamponádu močového měchýře,

i) zavádět ureterální stent,

j) provádět klešťovou biopsii a koagulaci močového měchýře,

k) provádět biopsii prostaty,

l) provádět neinvazivní a invazivní urodynamická vyšetření,

m) provádět punkční epicystostomii,

n) provádět frenulotomii,
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Souvislosti

Provádí předpis
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farmaceutů

Odkazuje na
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farmaceutů
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o) provádět meatotomii,

p) uvolňovat parafimózu,

q) deliberovat předkožku,

r) provádět incizi abscesu skróta,

s) provádět cirkumcizi,

t) operovat hydrokélu,

u) provádět extrakorporální litotrypsi.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.
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