Česká lékařská komora odsuzuje ruskou agresi vůči Ukrajině
Podmínky pro výkon povolání ukrajinských lékařů na území ČR
Současné tragické události na Ukrajině nijak nemění podmínky pro výkon lékařského
povolání lékařů, kteří nabyli své vzdělání v zemi, která není členem Evropské unie, týká se to
tedy i Ukrajiny.
Představenstvo ČLK vyjadřuje solidaritu a podporu lékařům, dalším zdravotníkům, i všem
občanům Ukrajiny, jejichž vlast musí čelit agresi ze strany Ruska. I v této mimořádné situaci
však musíme respektovat platné zákony a další právní normy sloužící k ochraně zdraví a
bezpečnosti obyvatel České republiky. I nadále tedy platí, že zahraniční lékaři, včetně těch
přicházejících z Ukrajiny, i jejich potenciální zaměstnavatelé musí respektovat právní úpravu,
která vychází ze zákona č. 95/2004 Sb., v platném znění, a z evropské směrnice č. 2005/36/EU.
Česká republika je členem Evropské unie a pokud naši občané mají nadále profitovat z výhod
práva volného pohybu po Unii, musíme respektovat platná pravidla.
Příslušná část zákona, co je potřeba pro vykonání aprobační zkoušky, je k nalezení v příloze,
zde stručně shrnujeme jednotlivé kroky a zásady:
-

Nostrifikace diplomu, kterou provádí příslušná vysoká škola.
Prokázání bezúhonnosti.
Povolení ministerstva zdravotnictví k výkonu lékařské praxe na dobu určitou na území
ČR, která je součástí absolvování aprobační zkoušky.
Úspěšné absolvování aprobační zkoušky, která se skládá z písemné části a výše
uvedené praxe pod přímým vedením lékaře se specializovanou způsobilostí. Tato
aprobační zkouška staví ukrajinské odborné vzdělání na úroveň české státní zkoušky.
Úspěšné absolvování jazykové zkoušky.
Vstup do České lékařské komory, který však může být dle zákona realizován až po
úspěšném vykonání aprobační zkoušky, neboť praxe absolvovaná v jejím rámci je
považována skutečně toliko za výkon praxe, nikoliv za výkon lékařského povolání.

Podrobnosti jsou součástí přílohy, která cituje příslušnou část zákona č. 95/2004 Sb.
ČLK je připravena spolupracovat s Vládou ČR a dalšími orgány ČR na systému zajištění
zdravotní péče pro občany Ukrajiny, kteří budou hledat bezpečí v České republice. Pokud by
šlo o situaci, kdy by ukrajinský lékař či členové její rodiny sami potřebovali vyhledat lékařskou
péči na území ČR, toto je jiná situace, připojujeme následující informace, které jsme obdrželi
od VZP, MZ ČR a MV ČR:
Všeobecná zdravotní pojišťovna poskytla přehled, jakým způsobem by měli osoby z Ukrajiny
postupovat v případě, že potřebují lékařskou péči. V případech neodkladné péče mohou
vyhledat zdravotní pomoc v nejbližší nemocnici, nejlépe ve státní nemocnici.
https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/prihlaseni-osob-prijizdejicich-z-ukrajiny-k-verejnemuzdravotnimu-pojisteni-pro-zajisteni-zdravotni-pece-na-uzemi-ceske-republiky

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR
https://www.mzcr.cz/zakladni-informace-pro-obcany-ukrajiny-v-oblasti-poskytovanizdravotnichsluzeb/?fbclid=IwAR20CyqY_VeCz9_c4N6HUUfjubDqkKjSFL6aSL1vcj3EhusZo5cZjWj5N44
Informace Ministerstva vnitra ČR
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

