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Váš dopis ze dne 3. dubna 2021

Praha 20. dubna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 3. dubna 2021, evidované pod č. j.:

kterou jste se dotázal „V kompetenci kterých odborníků je udělení diagnózy

poruchy autistického spektra? Mohou ji udělit samostatně jak klinický psycholog, tak

psychiatr, či toto spadá pouze do kompetence psychiatra?“; Vám sdělujeme následující:

Dle platné legislativy, tj. zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání

a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu

činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně a doplnění některých

souvisejících zákonů, a vyhlášky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků

a jiných odborných pracovníků, v platném znění, mají oprávnění provádět diagnostiku

poruch autistického spektra psychiatr, lékař se specializovanou způsobilostí v dětské

a dorostové psychiatrii, klinický psycholog a dětský klinický psycholog.

Pro doplnění informací níže uvádíme konkrétní paragrafy, které upravují danou

problematiku u nelékařských povolání:

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu

nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním

zdravotní péče a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

. § 22 odst.5
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Za výkon povolání psychologa ve zdravotnictví (odstavec 1) se považuje činnost v rámci

preventivní, diagnostické, léčebné, neodkladné, léčebně rehabilitační a dispenzární péče

v oboru klinická psychologie prováděná bez indikace lékaře.

Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných

pracovníků, v platném znění

Klinický

. §

psycholog

122

Klinický psycholog vykonává bez odborného dohledu a bez indikace lékaře činnosti

podle § 23.

. § 123

Dětský klinický psycholog

Dětský klinický psycholog vykonává bez odborného dohledu činnosti podle § 23 včetně

specializovaných postupů v péči o děti a organizuje psychologickou péči o děti.

. § 23

Psycholog ve zdravotnictví

Psycholog ve zdravotnictví vykonává činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a dále pod

odborným dohledem klinického psychologa nebo dětského klinického psychologa může

provádět

a) klinicko-psychologickou diagnostiku,

b) psychoterapii a socioterapii,

c) neodkladnou péči v případě akutních psychických krizí a traumat,

d) rehabilitaci, reedukaci a resocializaci psychických funkcí,

e) školení zdravotnických pracovníků v oblasti psychologie zdraví a nemoci,

f) psychologickou prevenci, výchovu a poradenství ke zdravému způsobu života,

g) v rozsahu své odborné způsobilosti prevenci psychologických problémů

zdravotnických pracovníků,

h) poradenskou činnost v oblasti péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných

pacientů, včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na lékařské zákroky,

i) odbornou konziliární, posudkovou a dispenzární činnost.

S pozdravem


