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Adresa pro doručení:

V Praze 23. dubna 2018

Váš dopis ze dne: 11.4. 2018

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 23. dubna 2018, evidované pod č.j.: ve věci podmínky

pro práci v ordinaci PLDD Vám sděluji následující:

Podle přechodných ustanovení čl. II zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění 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, platí, že lékaři, kteří získali specializovanou způsobilost

v oboru dětské lékařství nebo byli zařazeni podle zákona č. 95/2004 Sb., ve znění

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do vzdělávání v oboru dětské

lékařství a toto vzdělávání úspěšně dokončí podle bodu 2, se považují pro účely

poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru praktické lékařství pro děti

a dorost, pokud úspěšně dokončí kvalifikační kurz. Ministerstvo zdravotnictví stanoví

obsah kvalifikačního kurzu a určí subjekt, který provede vzdělávání v kvalifikačním kurzu

a vydává potvrzení o absolvování kurzu; dále stanoví datum, do kterého se lze

do kvalifikačního kurzu přihlásit, náležitosti žádosti o zařazení do kvalifikačního kurzu,

, x *5,
zkušební řád a obsah zkoušky, která je podmínkou pro úspěšné dokončení kvalifikačního

kurzu, a náležitosti potvrzení o úspěšném dokončení kvalifikačního kurzu. Subjekt

provádějící vzdělávání v kvalifikačním kurzu, obsah kvalifikačního kurzu, datum

::sw

pro podání žádosti o zařazení do kvalifikačního kurzu a její náležitosti, zkušební řád

a obsah zkoušky zveřejní Ministerstvo zdravotnictví ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
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Ministerstvo zdravotnictví tento návrh již připravilo a byl projednán s odbornou veřejností

ve vnitřním připomínkovém řízení. V současné době probíhá jeho vypořádání.

Po schválení vypořádání vedením Ministerstva zdravotnictví dojde ke zveřejnění

ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, poté pak bude možné předmětný kurz absolvovat.
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