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V Praze dne 10. září 2018

Váš dopis ze dne 30. srpna 2018

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

„nc
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 30. srpna 2018, evidované pod ve věci dotazu, který obor

medicíny má v kompetenci problematiku týrání dětí (vyšetřování, stanovení dg. -

např. T748 dle mezinárodní klasifikace nemocí, atd.), Vám sděluji následující:

V České republice v současné době bohužel chybí právní úprava, která by vymezovala

činností, které je lékař, zubní lékař nebo farmaceut oprávněn vykonávat podle oboru

získané specializované způsobilosti. Jediný popis takovýchto činností je v současné době

obsažen pouze ve vzdělávacích programech jednotlivých specializačních oborů, které

schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje ve svém Věstníku. Svým charakterem

se však nejedná o právní předpis.

Ze vzdělávacího programu specializačního oboru Praktické lékařství pro děti a dorost

(uveřejněného ve Věstníku 2009, částka 10, prosinec - viz příloha) konkrétně vyplývá, že

lékař v průběhu vzdělávání získá teoretické znalosti o zneužívání a zanedbávání dítěte

a v rámci všeobecných požadavků na vzdělávání bude umět vést první konzultace v této

:až .231; speciální situaci.
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Vzdělávací programy jsou dostupné na stránkách MZ:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/vzdelavaci-programv 943 3.html

Dovoluji si však upozornit, že specializační obor Praktické lékařství pro děti a dorost již

není uveden v novele zákona č. 95/2004 Sb. (který nabyl účinnost 1. 7. 2017),

o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

kvýkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb."), ale v rámci specializačního

vzdělávání lékařů je již veden jen obor Pediatrie (který vznikl sloučením oborů dětské

lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost), u kterého zatím není stanovena náplň

specializačního vzdělávání, tj. ve Věstníku MZ není uveřejněn nový vzdělávací program.

Dále si dovoluji doplnit informaci, že pro praktické lékaře pro děti a dorost bylo

ve Věstníku MZ č. 3/2008 (viz příloha) vydáno Metodické opatření k postupu lékařů

primární péče při podezření ze syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného

dítěte. Tento metodický pokyn však mohou využit všichni poskytovatelé zdravotních

služeb poskytující zdravotní péči dětem. Také je třeba v případě podezření na syndrom

CAN upozornit na § 45 odst. 3 písm. f), zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, kdy poskytovatel

je povinen zajistit splnění oznamovací povinnosti a sdělování údajů podle zákona

upravujícího sociálně-právní ochranu dětí.
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