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V Praze dne 24. září 2018

Váš dopis ze dne 10. září 2018

Vážený pane,

dopisem ze dne 10. září 2018 označeným jako žádost o informace dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen

„zákon č. 106/1999 Sb.'), požadujete odborné stanovisko Ministerstva zdravotnictví (dále

jen „ministerstvo"), zda:

1) Mohu-li já, jako lékař stomatolog s uznanou odbornou způsobilosti provádět

kosmetické zákroky v oblasti hlavy a krku, jako například zvětšení rtů pomocí

Kyseliny hyaluronové nebo Facelift - Mezonitěmi?

2) Může-li bělení zubů provádět ne lékař,
E

a třebadentální hygienistka?

K Vašim dotazům sděluji následující:

Ad1)

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

činnosti, 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. Popis těchto činností ve vzdělávacích programech

je však jediným popisem, který je v současné době k dispozici, a proto z něj Ministerstvo

zdravotnictví při odpovídání obdobných dotazů vychází.

Co se týče výkonů v oblasti estetické medicíny (kyselina hyaluronová atd.), tyto výkony

vzdělávací programy vážou pouze na získání specializované způsobilosti lékaře

v oborech dermatovenerologie a plastická chirurgie a dále na získání zvláštní odborné

způsobilosti lékaře v oboru korektivní dermatologie. Ze vzdělávacích programů konkrétně

vyplývá, že lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru korektivní dermatologie

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz



'553 MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

SSÍÉ ČESKÉ REPUBLIKY

v průběhu vzdělávání získává praktické dovednosti techniky aplikace botulotoxinu A

a techniky aplikace látek používaných v estetické dermatologii, estetické chirurgii, např. při

augmentacích kůže a podkoží a při odstraňování vrásek. K dalším výkonům v oblasti

kosmetických vad jsou pak oprávněni lékaři se specializovanou způsobilostí v oborech

dermatovenerologie a plastická chirurgie.

Vzdělávací programy jsou dostupné na stránkách MZ:

http://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborlD=23827&typ=application/pdf&nazev=

Korektivní dermatologie_Věstník_MZ_částka_13_Červenec_2015.pdf

http://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborlD=12418&typ=application/pdf&nazev=

Dermatovenerologie_Věstník 2011_částka 6_Červen 2011 .pdf

http://www.mzcr.cz/Odbornik/Soubor.ashx?souborlD=23475&typ=application/pdf&nazev=

Plastická_chirurgie_Věstník_MZ_částka_9_Červen_2015. pdf

Dále si Vás dovoluji informovat, že IPVZ pořádá kurz „Aplikace botulotoxinu a výplňových

materiálu v estetické dermatologii", podle našeho názoru však z žádného právního

předpisu nevyplývá, že by se na absolvování uvedeného kurzu vázalo rovněž výlučné

oprávnění k poskytování předmětných činností.

Dle sdělení prezidenta České stomatologické komory určuje platná evropská

a česká norma EN (ČN) 16844, kdo přesně smí ta či ona ošetření provádět. Je však

definována jen proobor všeobecné lékařství. ČSK a společnosti sdružené v ČLSJEP

připravují společný návrh Vyhlášky, která by dosud neregulovanou estetickou medicínu

regulovala shodně s Evropskou Unií, kde probíhá obdobný proces, kde jsme vázáni křadě

regulací do roku 2020. Zároveň se respektují jednotlivé obory, které mají část estetické

medicíny v náplni a postupně i jednotlivé techniky vyučují, typicky plastická chirurgie

nebo korektivní dermatologie.

Dále bylo panem prezidentem sděleno, že lékař by měl provádět ošetření, pro které je

vyškolen akreditovanou osobou a má potřebné znalosti pro danou metodu. Primární

podmínkou je tedy, zda dotyčný byl vyškolen a akreditován v některé z těchto metod

autorizovanou osobou v ČR. Obvykle jsou nutné prerekvizity - například školení

v tzv. mezonitích je rezervováno u autorizovaných osob dermatovenerologům a plastickým

chirurgům, popřípadě maxilofaciálním chirurgům. Face-lift je chirurgická metoda vyžadující

atestaci z vybraných chirurgických oborů a následné doškolení. Nutný systém školení pro

aplikace kyseliny hyaluronové do rtů u stomatologů zatím stanoven nebyl. Jednodušší

školení a akceptování jsou stomatologové, tj. lékaři s titulem MUDr. Není dosud jasné,

jaké doškolení čeká Praktické zubní lékaře- MDDr.- ev. aprobanti jsou ekvivalentem

MDDr., nikoli MUDr., neb nejsou stomatology. Vysoce pravděpodobně bude prerekvizitou

pro MDDr. vyšší stupeň vzdělání, to jest PZL či přímo stomatochirurgie. Obecným
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principem je vždy kladná odpověď na otázku: Jedná se o stomatologickou indikaci,

popřípadě indikaci praktického zubního lékaře? Je daný lékař vzdělán autorizovanou

osobou (typicky asi ČSK či IPVZ)? U praktických zubních lékařů je tedy třeba ošetřování

kůže obličeje mezonitěmi za účelem změny reliéfu kůže obličeje absurdní.

Ad 2)

K tomuto bodu uvádíme, že dle ustanovení § 16 odst. 2 g) vyhlášky č. 55/2011 Sb.,

o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění

pozdějších předpisů, dentální hygienistka bez odborného dohledu v souladu s diagnózou

a individuálním léčebným postupem stanoveným zubním lékařem provádět bělení zubů.

Dle sdělení prezidenta České stomatologické komory zubní lékař bělení zubů indikuje

a zodpovídá za něj, i když část tohoto výkonu může provést pod jeho dozorem člen

stomatologického týmu na jeho pracovišti, tedy za těchto kautel i dentální hygienistka

(typicky edukace v domácím bělení). Bělení zubů je výkon zatížený mnoha závažnými

komplikacemi a jeho provádění mimo zdravotnické zařízení je nemožné i do budoucna.

S pozdravem
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