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Váš dopis ze dne: 30. 5. 2018

KVaší žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.") a doručené

Ministerstvu zdravotnictví (dále jen „ministerstvo') téhož dne, evidované pod č. j . :

ve věci problematiky pracovnělékařských služeb (dále jen „PLS") a

k požadované odbornosti lékaře, Vám sděluji následující.

V případě, že se jedná o výkon práce, která není vedena jako práce riziková, tj. výkon

práce zařazené do kategorie první nebo druhé, je obsahem každé pracovnělékařské

prohlídky základní vyšetření. Jeho povinnou součástí je mj. orientační vyšetření sluchu,

zraku, kůže a orientační neurologické vyšetření, přičemž při vyšetření má být důraz kladen

na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou při výkonu práce zatěžovány,

a přihlédnuto k případné disabilitě posuzované osoby (viz § 7 odst. 1 písm. c) vyhlášky

č. 79/2013 Sb.).

V případě, že se jedná o výkon prací rizikových, tzn., že práce jsou zařazeny z hlediska

příslušného rizikového faktoru do kategorie druhé rizikové, třetí nebo čtvrté nebo se jedná

o práce s rizikem ohrožení zdraví, rozšiřuje se základní vyšetření o další odborná

vyšetření, která jsou uvedena v příloze č. 2 vyhlášky v jednotlivých položkách (viz § 7

odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 79/2013 Sb.).

Jako příklad uvedu rizikový faktor hluk, který způsobuje poškození sluchu. Vzhledem

k tomu, že se jedná o práce rizikové, je v rámci pracovnělékařských prohlídek nutné vedle

základního vyšetření provést ještě další odborná vyšetření, a to lékařem

se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Ve vyhlášce č. 79/2013 Sb.

je stanoveno, že vyšetření zaměstnance při vstupní a výstupní lékařské prohlídce

a v případě periodické prohlídky po expozici zaměstnance v riziku hluku delší než 10 let

musí být ORL vyšetření vždy provedeno lékařem se specializovanou způsobilostí v oboru

ORL. Při periodických prohlídkách do 10 let expozice se provede orientační ORL vyšetření

(screeningové vyšetření sluchu) a screeningové audiometrie (jejich provedení však není

vázáno na lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru ORL). Protože se však jedná
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o vyšetření screeningové, musí být v případě zjištění jakékoliv odchylky od normálu

posuzovaná osoba odeslána poskytovatelem PLS k poskytovateli v oboru ORL.

Zvýše uvedeného vyplývá, že rozsah odborných kompetencí lékaře určuje jeho

specializovaná způsobilost

Konkrétně k Vašemu dotazu č. 1) zda jsou platné pracovnělékařské posudky založené na

odborných vyšetřeních provedených všeobecně praktickým lékařem, shrnuji:

Jak bylo uvedeno výše, k odbornému vyšetření vysílá posuzovanou osobu poskytovatel

PLS (pracovní lékař nebo všeobecný praktický lékař), který má vymezen prostor, kdy

vždy musí vyslat posuzovanou osobu k lékaři s příslušnou specializovanou způsobilostí

(ORL, neurologie apod.), viz § 7 a příloha č. 2 body B. vyhlášky č. 79/2013 Sb.

Zároveň doplňuji, že z Vašeho dotazu není zřejmé, zda termínem odborné vyšetření

je myšleno odborné vyšetření dle § 7 vyhlášky č. 79/2013 Sb., či pravděpodobněji

je termínem odborné vyšetření myšleno pouze vyšetření spadající svým charakterem

do oblasti neurologie, ORL apod., nikoliv však nutně prováděné lékařem se

specializovanou způsobilostí v tomto oboru.

K dotazu č. 2) zda hrozí zdravotnickým zařízením, která takto postupují

či zaměstnavatelům, kteří využívají služeb těchto zdravotnických zařízení, nějaké postihy,

sděluji:

Stejně jako při poskytování zdravotních služeb obecně, tak i při poskytování PLS nelze

vyloučit, že dojde k události, která není v souladu s odbornými či legislativními požadavky

na danou činnost.

Doplňuji, že každý lékař a tedy i poskytovatel PLS, který je fyzickou osobou,

resp. zaměstnanci tohoto poskytovatele, kteří jsou lékaři, je povinen být členem České

lékařské komory (dále jen „ČLK"). Ta je mj. nadána disciplinární pravomocí ve vztahu

k jednání lékařů, které představují porušení zákona nebo předpisů České lékařské

komory. Disciplinárním proviněním je dle Disciplinárního řádu ČLK i porušení povinností,

které se týkají odborného a etického výkonu lékařského povolání.

S pozdravem
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