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Dotaz:
Jakou musí mít radiologický asistent, který vytváří ozařovací plány v plánovacím systému a
to samostatně jen se závěrečnou kontrolou klinickým radiologickým fyzikem, kvalifikaci,
specializaci a pracovní zařazení aby bylo vše legislativně v pořádku?
Odpověď:
Radiologičtí asistenti (zákon č. 96/2004 Sb. § 8) jsou zařazení mezi zdravotnické pracovníky
způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné
způsobilosti. Toto ovšem platí pouze pro radiologické asistenty, se získali odbornou
způsobilost absolvováním
a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu
radiologických asistentů, nebo
b) tříletého studia v oboru diplomovaný radiologický asistent na vyšších zdravotnických
školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce
2004/2005,
Podrobně jsou činnosti popsány ve Vyhlášce č. 55/20111 Sb. o činnostech zdravotnických
pracovníků a jiných odborných pracovníků v § 7
V § 7 odst. 6 je text: „Radiologický asistent může vykonávat pod odborným dohledem
radiologického fyzika se specializovanou způsobilostí v radioterapii dílčí činnosti při
plánování radioterapie.“
Z výše uvedeného vyplývá, že radiologický asistent, který získal vzdělání
v akreditovaném zdravotnickém bakalářském studijním oboru pro přípravu
radiologických asistentů nebo v tříletém oboru diplomovaný radiologický asistent na
vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno
nejpozději ve školním roce 2004/2005, může plánovat.
Příloha:
Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních
§ 4 Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka
(3) Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu (dále jen "výkon
povolání bez odborného dohledu") se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický
pracovník způsobilý a ke kterým získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez
odborného dohledu (hlava VI); tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které
zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a
které pod přímým vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. Součástí výkonu povolání
bez odborného dohledu je též kontrolní činnost podle jiného právního předpisu7).
§ 8 Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického asistenta se získává
absolvováním

a) akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu
radiologických asistentů,
b) tříletého studia v oboru diplomovaný radiologický asistent na vyšších zdravotnických
školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce
2004/2005, nebo
c) střední zdravotnické školy v oboru radiologický laborant, pokud bylo studium prvního
ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997.
(2) Radiologický asistent, který získal odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. c),
může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání
radiologického asistenta a získání specializované způsobilosti. Do té doby musí vykonávat
své povolání pouze pod odborným dohledem.
(3) Za výkon povolání radiologického asistenta se považuje zejména provádění
radiologických zobrazovacích i kvantitativních postupů, léčebné aplikace ionizujícího záření a
specifické ošetřovatelské péče poskytované v souvislosti s radiologickými výkony.
Radiologický asistent provádí činnosti související s radiační ochranou podle zvláštního
právního předpisu8) a ve spolupráci s lékařem se podílí na diagnostické a léčebné péči.
Činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany může radiologický asistent vykonávat,
pokud splňuje požadavky stanovené zvláštním právním předpisem8).
Vyhláška č. 55/20111 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných
odborných pracovníků
§ 7 Radiologický asistent
(1) Radiologický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného
dohledu a bez indikace může
a) provádět a vyhodnocovat zkoušky provozní stálosti zdrojů ionizujícího záření a
souvisejících přístrojů ve všech typech zdravotnických radiologických pracovišť,
b) zajišťovat, aby lékařské ozáření nebylo v rozporu se zásadami radiační ochrany, a v
rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při zajišťování optimalizace14)
radiační ochrany, včetně zabezpečování jakosti,
c) vykonávat činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, pokud splní
požadavky jiného právního předpisu15),
d) provádět specifickou ošetřovatelskou péči poskytovanou v souvislosti s
radiologickými výkony,
e) přejímat, kontrolovat a ukládat léčivé přípravky10), manipulovat s nimi a zajišťovat
jejich dostatečnou zásobu,
f) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s
nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
(2) Radiologický asistent může provádět jako aplikující odborník v obecně
odůvodněných případech stanovených standardy bez odborného dohledu na základě
požadavku indikujícího lékaře jednotlivé lékařské ozáření, a to
skiagrafické zobrazovací postupy včetně screeningových,
a) peroperační skiaskopii,
b) kostní denzitometrii;
a nese za ně klinickou odpovědnost.

(3) Radiologický asistent může provádět bez odborného dohledu na základě požadavku
indikujícího lékaře a na základě indikace lékaře, který je aplikujícím odborníkem, praktickou
část jednotlivého lékařského ozáření, především jeho konkrétní provedení. Přitom může
a) provádět radiologické zobrazovací postupy používané při lékařském ozáření,
b) asistovat a instrumentovat při postupech intervenční radiologie,
c) provádět léčebné ozařovací techniky,
d) provádět nukleárně medicínské zobrazovací i nezobrazovací postupy,
a za tuto část přebírá klinickou odpovědnost.
(4) Radiologický asistent bez odborného dohledu na základě indikace lékaře může
a) provádět léčebné a zobrazovací výkony, které využívají jiné fyzikální principy než
ionizující záření,
b) aplikovat léčivé přípravky10) nutné k provedení výkonů podle písmene a) nebo podle
odstavce 2 trávicím traktem, dýchacími cestami, formou podkožních, kožních a
nitrosvalových injekcí.
(5) Radiologický asistent může aplikovat pod odborným dohledem lékaře intravenózní
léčiva nutná k realizaci postupů podle odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. a).
(6) Radiologický asistent může vykonávat pod odborným dohledem radiologického
fyzika se specializovanou způsobilostí v radioterapii dílčí činnosti při plánování radioterapie.

