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Čl. I.
Zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zejména § 45 tohoto zákona, stanoví některé
povinnosti poskytovatele zdravotních služeb (zdravotnického zařízení) vůči pacientovi
v souvislosti s účastí osob získávajících způsobilost k výkonu povolání zdravotnického
pracovníka nebo jiného odborného pracovníka na poskytování zdravotních služeb, a to včetně
nahlížení do zdravotnické dokumentace. Právo těchto osob nahlížet do zdravotnické
dokumentace je pak stanoveno v § 65 tohoto zákona.
Čl. II.
(1) Akademičtí pracovníci fakulty na klinických pracovištích společných se zdravotnickým
zařízením jsou povinni vhodným způsobem kontrolovat, zda lze všechny studenty, kteří se
účastní výuky, snadno a průběžně po celou dobu takovéto výuky identifikovat jako studenty
Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské fakulty.
(2)
Studentovi, který nemá umístěn průkaz studenta na viditelném místě svrchní části
oděvu, nesmí akademický pracovník umožnit účast na výuce.
(3)
Svoji totožnost prokazují studenti průkazem studenta Univerzity Karlovy v Praze, který
je platný pouze s přiloženým kuponem pro příslušný akademický rok. Za účelem plnění
tohoto opatření jsou akademičtí pracovníci oprávněni požádat studenty o předložení průkazu
studenta a indexu a porovnávat údaje uvedené na průkazu studenta a indexu.
(4)
Akademičtí pracovníci jsou povinni kontrolovat vždy před zahájením výuky na
klinickém pracovišti a dále dle potřeby, zda jsou všechny osoby, které se při výuce pohybují
na klinickém pracovišti se studijním kruhem, studenty Univerzity Karlovy v Praze, 1. lékařské
fakulty zapsanými v příslušném roce studia, do nějž náleží plnění studijní povinnosti na
příslušném pracovišti nebo zda plní tuto studijní povinnost na základě individuálního
studijního plánu.
Čl. III.
(1) Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 17/2008, k provedení hlavy V. z.č. 20/1966
Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.
(2)

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 19.9.2012
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

