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Pozměňovací návrh poslance. Leoše Hegera
Vládní návrh sněmovního tisku 880 (Vládní návrh kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o
podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických
povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů)
se mění takto:
V čl. I. novelizační bod 38 zní:
„38. V § 12 odstavec 2 zní:
„(2) Ortoptista, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a), může vykonávat
své povolání bez odborného dohledu až po jednom roce výkonu povolání ortoptisty. Do té
doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem ortoptisty způsobilého k
výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru
oftalmologie.“.“

Odůvodnění
Navrhovaná změna řeší nerovnováhu v rozsahu odborné praxe u ortoptistů, kteří získali
odbornou způsobilost na základě dokončeného vzdělání dle odstavce 1 písm. b) a c), a
ortoptistů, kteří získají odbornou způsobilost na základě absolvování bakalářského studijního
programu dle odstavce 1 písm. a). Ortoptisté, kteří získali odbornou způsobilost na základě
absolvovaného vzdělání dle odst. 1 písmeno b) a c), což je v současnosti většina ortoptistů v
České republice, prošli během odborné přípravy jak všeobecnou praktickou průpravou pro
všeobecné zdravotní sestry, včetně odborné praxe na oftalmologickém oddělení, tak speciální
praktickou průpravou pro ortoptisty. Naproti tomu bakalářskému studiu ortoptiky
zdravotnické vzdělání nepředchází a praktická příprava ortoptistů v rámci bakalářského
studijního programu je značně limitována. Absolventi bakalářského studia tak získávají
odbornou způsobilost, která je bezprostředně opravňuje k samostatnému výkonu povolání bez
odborného dohledu, přestože v praxi dosud reálně nepracovali.
Z odborného hlediska je žádoucí, aby zdravotní služby byly poskytovány dostatečně
kvalifikovanými pracovníky s příslušnou praxí. Proto je navrhováno, aby ortoptista, který
získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a), mohl vykonávat své povolání bez
odborného dohledu až po jednom roce výkonu povolání pod odborným dohledem ortoptisty,
který je způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, nebo pod dohledem lékaře se
specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie. Časová hranice jednoho roku je odbornou
společností považována za minimální potřebnou dobu k osvojení potřebných praktických
zkušeností tak, aby mohl ortoptista s absolvovaným bakalářským programem vykonávat své
povolání zcela samostatně.
V uvedené souvislosti je třeba poukázat na skutečnost, že ortoptista, který na základě
bakalářského studia získá odbornou způsobilost, získá dle stávající právní úpravy automaticky
osvědčení k výkonu zdravotnického povolání ortoptisty bez odborného dohledu, což jej
kromě samostatného výkonu povolání opravňuje i k výkonu funkce odborného zástupce, který
odborně řídí poskytování zdravotních služeb v daném oboru. Na základě získané odborné
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způsobilosti a osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu může
absolvent rovněž žádat o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru
ortoptista a na jeho základě provozovat vlastní praxi. Tento stav není s ohledem na bezpečnost
ošetřovaných pacientů žádoucí. Stanovení povinné minimální praxe u absolventů
bakalářského studia je z odborného hlediska nezbytné. Byť absolventi bakalářského studijního
programu odbornou praxi pod vedením zkušenějšího kolegy většinou sami vyhledávají, je s
ohledem na potřebu efektivního zajištění ochrany pacientů nevhodné splnění tohoto
předpokladu ponechat pouze na sebereflexi každého jednotlivce. Doba jednoho roku odpovídá
běžné praxi „zaučování“ absolventů a je stanovena jako minimální.

Navrhované platné znění
§ 12
Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoptisty
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání ortoptisty se získává absolvováním
a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu ortoptistů,
b) studijního oboru pro přípravu všeobecných sester podle § 5 a pomaturitního
specializačního studia ortoptika-pleoptika, pokud bylo studium prvního ročníku pomaturitního
specializačního studia zahájeno nejpozději ve školním roce 2006/2007, nebo
c) studijního oboru pro přípravu všeobecných sester podle § 5 a dlouhodobé přípravy
v ortoptice a pleoptice, pokud bylo studium prvního ročníku pomaturitního specializačního
studia zahájeno nejpozději v roce 1994.
(2) Ortoptista, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. a, může
vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po jednom roce výkonu povolání
ortoptisty. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem
ortoptisty způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se
specializovanou způsobilostí v oboru oftalmologie.
(3) Za výkon povolání ortoptisty se považuje činnost v rámci preventivní, léčebné
a diagnostické péče poskytované ve spolupráci s lékařem pacientům s motorickými nebo
senzorickými očními poruchami, a prevence těchto poruch.

* * *

Stránka 3

