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Stanovisko výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP
ze dne 15.6. 2015
k návrhu novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
1. Výbor České chirurgické společnosti zcela zásadně nesouhlasí se zkrácením
minimální délky vzdělávání v základním oboru „Chirurgie“ včetně délky vzdělávání
v základním kmeni z původních 6 let na 5 let. Trvá na zachování minimální délky
6 let.
Odůvodnění
Kvalifikovaný chirurg musí zvládnout chirurgii nejen z hlediska teoretického, ale také
z hlediska praktických dovedností. Chirurgie je oborem širokým a předpokládá
zvládnutí všech jejích částí s dostatečnou zkušeností umožňující správně ošetřit
pacienta nejen elektivně, ale i urgentně. Tento aspekt vystupuje do popředí zejména
v současné situaci, kdy nelze vyloučit hromadné úrazy a event. teroristické činy, kdy
jejich zvládnutí není celostátně zajištěno jinými odborníky (např. vojenskými lékaři chirurgy) než právě kvalifikovanými chirurgy.
Dále je třeba poukázat na skutečnost, že oproti dřívějším 8 letům vzdělávání
(1.atestace - 3 roky, 2. atestace - 5 let) již k výraznému zkrácení minimální délky
vzdělávání v minulém desetiletí došlo. V Evropě je dodržována minimální délka
vzdělávání v základním oboru chirurgie 6 let.
2. Výbor České chirurgické společnosti zcela zásadně nesouhlasí se situací, kdy
byl po zrušení základního oboru „traumatologie“ tento obor přiřazen k základnímu
oboru č.17 ortopedii v podobě „Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“ se
vznikem odbornosti „ortopéd“. Přiřazení traumatologie k oboru ortopedie by
znamenalo změnu koncepce oboru „ortopedie“. Traumatolog zařazený pod obor
ortopedie nebude školen v ošetření dutinových poranění, z čehož plynou jak
medicínské, tak i forenzní problémy.
V situaci, kdy byl zrušen základní obor „traumatologie“ výbor České chirurgické
společnosti navrhuje vytvoření nástavbového dvouletého certifikovaného kurzu
„Traumatologie“, kdy podmínkou uchazeče je úspěšné složení atestace z oboru
„Chirurgie“.
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Odůvodnění
Na zajištění traumatologické služby v traumacentrech se podílejí týmy sestávající
z chirurgů, traumatologů a dalších nezbytných odborností definovaných ve vyhlášce
Min zdravotnictví o traumacentrech. K zajištění traumatologické služby na menších
chirurgických pracovištích je v současné době zcela nenahraditelný kvalifikovaný
chirurg se zkušeností v traumatologii.
Vytvořením nástavbového dvouletého certifikovaného kurzu „Traumatologie“, kdy
podmínkou uchazeče je úspěšné složení atestace z oboru „Chirurgie“, by byla
zajištěna dostatečná kvalifikace nových traumatologů (obdoba nástavbového
certifikovaného kurzu např. z onkochirurgie).
3. Výbor České chirurgické společnosti nesouhlasí se zrušením základního oboru
„Dětská chirurgie“. Výbor České chirurgické společnosti doporučuje zachovat
základní obor „Dětská chirurgie“ a zachovat odbornost ˇ“Dětský chirurg“.
Alternativou by bylo nově ustanovit nástavbový certifikovaný kurz „Dětská chirurgie“
s odborností „dětský chirurg“. Podmínkou by bylo absolvování základního oboru
„Chirurgie“.
Odůvodnění
Nehledě na skutečnost, že některé aspekty dětské chirurgie jsou součástí
vzdělávacího programu v základním oboru „Chirurgie“, chirurg ošetřující dospělé
pacienty není schopen v potřebné kvalitě ošetřit pacienta dětského. Zaměření dětské
chirurgie je odlišné od chirurgie dospělých a v případě zrušení „Dětského chirurga“
nebude zabezpečena adekvátní chirurgická péče o dětské pacienty, především do
věku 15 let, v České republice.
4. Výbor České chirurgické společnosti zcela zásadně nesouhlasí se zařazením
oboru „Onkologie“ v uvedené zcela neurčité podobě do základních oborů, ze které
není zřejmé, jaká část onkologie bude vzdělávacím programem pokryta. Zda se bude
jednat o onkologii interní, radiační či chirurgickou. Chirurgická část péče o
onkologického pacienta (onkochirurgie) je kryta vzdělávacím programem v rámci
nástavbového dvouletého certifikovaného kurzu „onkochirurgie“. Výbor proto
navrhuje, aby vznikl základní obor interní onkologie a základní obor radiační
onkologie.
Odůvodnění
Komplexní péče o onkologického pacienta probíhá v rámci multidisciplinárních týmů.
U onkochirurga je požadováno absolvování základní oboru v chirurgii, požadovaná
praxe 10 let a absolvování nástavbového dvouletého vzdělání v rámci cerifikovaného
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kurzu „onkochirurgii“. Adekvátním vzděláním u interního onkologa by bylo
absolvování základního oboru vnitřní lékařství a nástavbového certifikovaného kurzu
„interní onkologie“, nebo alternativně základního oboru „Interní onkologie“. Radiační
onkologie je zcela specifickým oborem, vzdělání vyžaduje ustanovení základního
oboru „Radiační onkologie“.
Vezmeme-li do úvahy hrozivě narůstající incidenci a prevalenci onkologických
onemocnění v ČR, vystupuje ustanovení výše zmíněných základních oborů
jednoznačně do popředí. Těžko si lze představit, že by za 4 roky absolvent
základního oboru „Onkologie“ získal potřebné teoretické i praktické znalosti jak
z interní onkologie, tak i z radiační onkologie. I v případě ustanovení základního
oboru „Interní onkologie“ by bylo vhodné zvážit délku trvání 5 let tak, jak je tomu
v případě základního oboru „Vnitřní lékařství“.
Výbor České chirurgické společnosti tyto změny důrazně doporučuje v rámci zajištění
kvalitní komplexní péče o nemocného se solidním zhoubným nádorem.

Za výbor ČCHS ČLS JEP
Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
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