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Pozměňovací návrh
ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu Výboru pro zdravotnictví,
(usnesení č. 185 Výboru pro zdravotnictví, 39. schůze dne 7.9.2016)

ke sněmovnímu tisku 723

vládní návrh
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Pozměňovací návrh poslance Leoše Hegera
Komplexní pozměňovací návrh Výboru pro zdravotnictví (usnesení č. 185 Výboru pro
zdravotnictví, 39. schůze dne 7.9.2016) ke sněmovnímu tisku 723 vládní návrh zákona,
kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního
lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů,
se mění takto:
V Čl. I. novelizační bod 27 § 5 se na konec odstavce 14 vkládají dvě nové věty:
„Vlastní specializovaný výcvik musí probíhat v pracovněprávním vztahu k jednomu
poskytovateli zdravotních služeb a v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Poskytovatel
může být v průběhu přípravy měněn.“

Odůvodnění
Předložený návrh specifikuje podmínky programu, kdy se dle komplexního pozměňovacího
návrhu může mladý lékař po absolvovaném základním kmeni paralelně vzdělávat ve dvou
specializačních oborech. Nedodržovaní vzdělávacích plánů je již nyní jedním z důvodů
kritiky našeho specializačního vzdělávání a pozměňovací návrh brání způsobům, jak by bylo
možno obcházet i nový program.

Navrhované platné znění
§ 5 odstavec 14
Lékař může být souběžně zařazen nejvýše ve dvou specializačních oborech, a to pokud
mají shodný základní kmen. Do druhého specializačního oboru může být lékař zařazen až po
vydání certifikátu o absolvování základního kmene. Vlastní specializovaný výcvik musí
probíhat v pracovněprávním vztahu k jednomu poskytovateli zdravotních služeb a
v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby. Poskytovatel může být v průběhu přípravy
měněn.
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