ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J.E.PURKYNĚ
SPOLEČNOST URGENTNÍ MEDICÍNY A MEDICÍNY KATASTROF

Podmínky pro přijetí a práci lékaře s odbornou způsobilostí pod odborným dohledem
v podmínkách zdravotnické záchranné služby
na základě „Doporučení představenstva ČKL č. 1/2007“
Návrh výboru OS UM a MK a zástupců Asociace ZZS – na základě jednání v Příchovicích dne 4. 10. 2007
1. Na základě výše uvedeného „Doporučení představenstva ČLK č. 1/2007“ je možné přijmout do
pracovního poměru lékaře bez specializované způsobilosti po minimálně 24 měsících přípravy v oboru
urgentní medicína nebo po 24 měsících přípravy v oboru anesteziologie a resuscitace, interna, chirurgie,
pediatrie a všeobecné lékařství, za podmínek odborného dohledu, tak jak jsou zpracovány v dalších
bodech tohoto textu.
2. Mezi školencem a lektorem, který musí mít specializovanou způsobilost v oboru urgentní medicíny a
licenci pro výkon lektora v oboru urgentní medicíny, bude sepsána smlouva o výkonu lektorského
dohledu podle Závazného stanoviska ČLK č. 1/2000. Jeden lektor může vykonávat dohled nad
maximálně dvěma školenci.
3. Lektor, případně jiný jím pověřený lékař se specializovanou způsobilostí (např. ve službě), je povinen
být trvale dosažitelný pro telefonickou konzultaci, která bude nahrána a archivována ZOS. V případě
potřeby přímého dohledu je lékař se specializovanou způsobilostí povinen se dostavit k pacientovi do 30
minut od chvíle, kdy byl školencem o to požádán.
4. Lektor vypracuje písemný a individuální plán přípravy školence, ve kterém zohlední jeho základní obor,
dosažené znalosti a dovednosti.
5. Lektor kontroluje průběh praxe školence, a to minimálně 1 x měsíčně. Kontroluje zejména „Záznamy o
výjezdu“ a dle možnosti i rozbor konečné diagnózy stanovené ve zdravotnickém zařízení. Záznamy o
výjezdu, kde byl školenec samostatně, lektor viduje a podepíše.
6. Organizace, která přijala lékaře v režimu práce pod odborným dohledem, umožní školenci účast na
vzdělávacích akcích, o jejichž absolvování si školenec vede písemné záznamy. Povinně do 6 měsíců od
nástupu k zdravotnické záchranné službě musí školenec absolvovat kurz praktického nácviku
kardiopulmonální resuscitace a kurz krizového řízení a základů medicíny katastrof. Organizace se též
zavazuje umožnit školenci účast na seminářích, sympoziích a konferencích v rámci kontinuálního
vzdělávání a v souladu s jeho individuálním plánem přípravy.
7. Je možné přijmout do pracovního poměru lékaře se specializovanou způsobilostí anesteziologie a
resuscitace, interny, chirurgie, pediatrie a všeobecného lékařství, ve zdůvodnitelných případech i
z jiného klinického oboru, za předpokladu individuálního vyhodnocení praxe a dovedností, potřebných
pro práci v ZZS a doložených (specializační index, logbook).
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