Věc: Zajištění lékařské péče o pacienty s COVID-19
Vážení kolegové,
pro zajištění zdravotní (lékařské) péče během pandemie COVID-19 na COVID jednotkách/stanicích
a v COVID ambulancích ukládám tento postup:
(1) Přeložení lékaře na jiné pracoviště:
a) Pokud je v pracovní smlouvě lékaře místo výkonu práce vymezeno nemocnicí (konkrétním
odštěpným závodem) bez konkretizace oddělení, a je-li druh práce formulován jako „lékař“, pak lze
zaměstnance přeložit v rámci této nemocnice (odštěpného závodu) na jakékoliv oddělení, tedy také
na COVID stanici nebo COVD ambulanci. V daném případě je nutné přeložení zohlednit v pracovní
náplni, případně i ve mzdovém výměru.
b) Pokud uvedena možnost přeložení zaměstnance dle formulace pracovní smlouvy nepřichází v
úvahu, je zaměstnavatel oprávněn využít zákonné možnosti dle § 41 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoníku práce, a převést zaměstnance na jinou práci na nezbytně nutnou dobu, tj. na COVID stanici
nebo COVID ambulanci. V rozhodnutí o převedení zaměstnance je nutné zohlednit úpravu pracovní
náplně, případně i mzdy.
§ 41 odst. 4 zákona
Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou
práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo
jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.
(2) Způsobilost lékaře pečovat o pacienty s COVID-19:
a) Na COVID jednotkách / stanicích může pracovat jakýkoliv lékař za splnění podmínek zákona 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, a v souladu uzavřenou pracovní smlouvou.
b) Rozsah činnosti lékaře bude limitován odbornou způsobilostí lékaře takto:
Každý lékař – absolvent lékařské fakulty (po získání odborné způsobilosti, tj. absolvováním
nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v
akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství, nebo
úspěšným složením aprobační zkoušky) může bez odborného dohledu a bez odborného dozoru v
rámci poskytování zdravotních služeb vykonávat činnosti vymezené vyhláškou č. 280/2018 Sb. o
stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na
základě odborné způsobilosti:
„Lékař může po získání odborné způsobilosti bez odborného dohledu a bez odborného dozoru v
rámci poskytování zdravotních služeb
a) provádět klinické vyšetření pacienta, zahrnující také získání anamnézy a fyzikální vyšetření bez
samostatného rozhodování o dalším léčebném postupu,
b) provádět vizitu s pozorováním vývoje zdravotního stavu pacienta,
c) pracovat s informačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,
d) vést a provádět zápisy do zdravotnické dokumentace,
e) administrovat přijetí, přemístění a propuštění pacienta s doporučeními stanovenými lékařem se
specializovanou způsobilostí,
f) provádět kontrolu, převazy a ošetření nekomplikovaných ran a dekubitů, včetně ošetření drénů a
drenážních systémů,
g) předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na základě diagnózy stanovené lékařem
se specializovanou způsobilostí,
h) ve zdravotnickém zařízení aplikovat léčivé přípravky včetně krevních derivátů indikované
lékařem se specializovanou způsobilostí s výjimkou radiofarmak a cytostatik a s výjimkou aplikace
léčivých přípravků intraoseálně, lumbálně, arteriálně, intrakardiálně, intraperitoneálně nebo
intraartikulárně,
i) podávat transfuzní přípravky indikované lékařem se specializovanou způsobilostí,
j) poskytovat odbornou první pomoc,
k) v rozsahu své odborné způsobilosti edukovat pacienta, jeho zákonného zástupce nebo osoby
jím určené v rámci preventivní, diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní
péče,
l) orientačně vyhodnocovat sociální situaci pacienta a indikovat zdravotně sociální nebo sociální
péči,

m) provádět punkci periferních žil za účelem zavádění periferních žilních katetrů, odběru žilní krve
nebo nitrožilní aplikace léčivých přípravků a provádět odběr kapilární krve,
n) provádět katetrizaci močového měchýře u pacientů starších 15 let, včetně zavedení
permanentního močového katetru.“
Další činnosti (preventivní, diagnostickou, léčebnou, léčebně rehabilitační, dispenzární a paliativní
péči dle zákona o zdravotních službách) může vykonávat lékař pouze pod odborným dozorem nebo
odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí takto:
Lékař – absolvent s odbornou způsobilostí bez získaného certifikátu o absolvování základního kmene
je oprávněn vykonávat činnost lékaře pod odborným dozorem. Odborný dozor vykonává lékař se
specializovanou způsobilostí přítomný ve zdravotnickém zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař
s odbornou způsobilostí, s fyzickou dosažitelností lékaře se specializovanou způsobilostí do 15
minut.
Lékař s odbornou způsobilostí po získání certifikátu o absolvování základního kmene je oprávněn
vykonávat činnost lékaře pod odborným dohledem. Odborný dohled vykonává lékař se
specializovanou způsobilostí, a to nepřetržitou telefonickou dostupností a fyzickou dosažitelností
zdravotnického zařízení, ve kterém vykonává činnost lékař s odbornou způsobilostí do 30 minut.
Další činnosti, ke kterým je vyžadován odborný dozor nebo odborný dohled, je lékař povinen vykonat
bez tohoto dozoru či dohledu pouze v případě, kdy by se jednalo o nutnou a neodkladnou péči a
nebylo by aktuálně možné zajistit jiného lékaře s odpovídající kvalifikací.
Lékař, který vykonává odborný dozor a odborný dohled, musí být v základním pracovněprávním
vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru, anebo musí být
poskytovatelem zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení k výkonu činností lékaře s
odbornou způsobilostí dochází.
Lékařem s odbornou způsobilostí k péči o pacienty s COVID-19 a k poskytování odborného dozoru
a odborného dohledu je takový lékař, který složil atestační zkoušku v oboru, jehož vzdělávací
program specializačního vzdělávání poskytuje přiměřenou kvalifikaci pro péči o pacienty s COVID19. Jedná se především o obory: vnitřní lékařství, infekční lékařství, pneumologie a ftizeologie,
anesteziologie a intenzivní medicína, urgentní medicína, alergologie a klinická imunologie,
endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, geriatrie, kardiologie, klinická onkologie, nefrologie
a revmatologie.
(3) Náplň práce a kompetenční list
a) Zaměstnanec - lékař vykonává práci v souladu s platnou náplní práce a v souladu s kompetenčním
listem, pokud ho má vystaven.
b) Zaměstnanec - lékař je podřízen primáři kmenového oddělení, které zajišťuje provoz příslušné
COVID stanice.
c) Zaměstnanec - lékař respektuje pokyny určeného lékaře, který vykonává na příslušné COVID
stanici odborný dozor a odborný dohled.
d) Lékaře vykonávající odborný dozor a dohled na COVID stanicích a COVID ambulancích
koordinuje primář Infekčního oddělení / jiný určený koordinátor / náměstek ředitele pro léčebnou péči
(dle místních podmínek).
e) Tato pravidla se použijí adekvátně pro střední a nižší zdravotnický personál.
f) Primáři a vrchní sestry kmenových oddělení, které zajišťují provoz příslušné COVID stanice, nesou
v souladu se svojí náplní práce zodpovědnost za chod těchto stanic a činnosti vykonávané
podřízenými pracovníky, a to včetně řešení pracovně-právních záležitostí.

