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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 chirurgického

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 chirurgického bez odborného
dohledu

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

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

c) indikovat transfuzní přípravky a krevní deriváty,

d) provádět profylaxe tetanové a ranné infekce,

e) provádět šití poranění kůže a podkoží, včetně lokální anestezie,

f) transnasálně zavádět různé typy sond k vyšetření, dekompresi a výživě trávicího traktu,

g) zavádět centrální žilní katetr,

h) provádět punkci hrudníku, s výjimkou drenáže hrudníku,

i) posuzovat a řešit ranné komplikace s výjimkou eventrace a rozhodovat o dalším individuálním
léčebném postupu,

j) provádět základní ošetření popálenin, omrzlin, chemického a radiačního poranění,

k) provádět konzervativní ošetření poranění měkkých tkání,

l) operovat povrchové hlízy, furunkly a benigní kožní tumory s výjimkou perianálních afekcí,

m) provádět periferní amputace na končetinách do úrovně metatarzů a metakarpů na základě
indikace lékaře se specializovanou způsobilostí,
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Souvislosti

Provádí předpis

95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a
farmaceutů

Odkazuje na

95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu povolání lékařů a
farmaceutů

Verze
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n) provádět vyšetření v rámci poskytování ambulantní péče a rozhodovat o dalším individuálním
léčebném postupu, s výjimkou podezření na náhlé příhody, zejména na náhlé příhody břišní.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr:

doc. MUDr. Blatný, Ph.D., v. r.
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