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MiNiSTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze 2. července 2019
Váš dopis ze dne 26. června 2019

k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve věci dotazu/vysvětlení týkající se sester v oboru

diabetologie, podané podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ"), Vám sdělujeme následující:

Vaše žádost
povoláních,

se týká výkladu zákona
ve znění

prováděcích

předpisů (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb.") a jeho

pozdějších

právních

č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických

předpisů, a

dále v části zařazování

do

platových

tříd výkladu

nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž na takovýto typ žádostí se informační povinnost povinných
1

subjektů v režimu InfZ nevztahuje .

Nad

rámec

výše

specializačního

uvedeného

vzdělávání

Vám

k samotnému

Ošetřovatelská

péče

o

dotazu

pacienty

ve

sdělujeme,
vybraných

že

obor

klinických

oborech byl s ohledem na zaměření tohoto oboru nahrazen obdobnými „nástupnickými"
obory specializačního
a

Ošetřovatelská

specializačního

vzdělávání a to obory Ošetřovatelská

péče v interních oborech

péče v chirurgických oborech. V současné době se tak lze v rámci
vzdělávání

vzdělávat

v diabetologii

v oboru

Ošetřovatelská

péče

v interních oborech, v rámci něhož se všeobecné sestry připravují taktéž k poskytování
specializované ošetřovatelské péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus. Dále se
lze v diabetologii vzdělávat prostřednictvím kurzů, např. úžeji zaměřených certifikovaných
kurzů, kterými se získává zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené zdravotnické
činnosti

a

způsobilost.

kterými
U

se

rozvíjí

(prohlubuje) již

zdravotnických

povolání,

nabytá
u

nichž

odborná
zákon

nebo

specializovaná

rozlišuje

odbornou

ustanovení § 2 odst. 4 InfZ: Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnuti
a vytvářeni nových informací.
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a specializovanou způsobilost, může mít absolvování
že

zdravotnický

pracovník

s odbornou způsobilostí

certifikovaného kurzu za následek,
může

vykonávat

některé činnosti,

které jsou vyhrazeny zdravotnickému pracovníkovi se specializovanou způsobilostí.
Co se týká zařazení všeobecných sester do 11. platové, resp. mzdové třídy, sdělujeme,
že všeobecná sestra se zvláštní odbornou způsobilostí

může

být zařazena do stejné

platové, resp. mzdové třídy, jako sestra se specializovanou způsobilostí, pokud vykonává
stejně složitou

práci a splňuje

požadavky

do této platové třídy. Specializovaná

stanovené

právními

do 11. platové třídy postaveny na roven. Pro činnosti v 11.
získání buď specializované,

předpisy pro zařazení

a zvláštní odborná způsobilost jsou pro zařazení
platové třídě je nezbytné

nebo zvláštní odborné způsobilosti, přičemž postačí jedna

z nich.

K možnosti

označovat

absolventy

akreditovaného

kurzu

v diabetologii titulem

E. D.

(edukátor diabetů) sdělujeme, že v České republice je akademický titul vyjádření stupně
spjatého s určitým vzděláním. Akademický titul značí udělenou formální kvalifikaci určité
úrovně, a to řádně zakončeného studijního programu v rámci vzdělávání na univerzitě
či

jiné

a

o změně

vysoké

škole

v souladu

a doplnění

dalších

se zákonem
zákonů.

č. 111/1998

Výše

uvedené

Sb., o vysokých
instituce

většinou

školách
udělují

akademické tituly spjaté s určitými stupni studia, studijními programy, typicky se jedná
o

bakalářské

studijní

programy,

magisterské

studijní

programy

a doktorské

studijní

programy, v některých případech často též vedle určitých profesních titulů či případně
i jiných
po

akademických certifikátů na základě

úspěšném

ukončení

certifikovaného

vysokoškolského
kurzu,

zákonem č. 96/2004 Sb. možné není.

S pozdravem

Ministerstvo zdravotnictví, Kancelář ministra
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jehož

zákona.
podmínky

Udělovat
jsou

titul
dány

