
Příloha č. 2.6. Stavovského předpisu č. 12 České lékařské komory 

 

 

SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ LICENCE ŠKOLITELE DIAGNOSTICKÉ 

METODY VYŠETŘENÍ PORUCH SENSORICKÝCH A MOTORICKÝCH SLOŢEK 

BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ A SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ 

AKREDITACE PRACOVIŠTĚ ŠKOLÍCÍHO METODU VYŠETŘENÍ PORUCH 

SENSORICKÝCH A MOTORICKÝCH SLOŢEK BINOKULÁRNÍHO VIDĚNÍ 

 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

 TATO PŘÍLOHA Č. 2.6. STAVOVSKÉHO PŘEDPISU ČESKÉ LÉKAŘSKÉ 
KOMORY Č. 12 UPRAVUJE  

 podmínky pro vydávání licence školitele diagnostické metody vyšetření poruch 

sensorických a motorických složek binokulárního vidění (dále jen „vyšetření 

binokularity“) 

 podmínky pro udělení akreditace pracoviště školícího diagnostickou metodu vyšetření 

binokularity. 

 

§ 2 

Speciální podmínky pro vydávání licence školitele diagnostické metody vyšetření 

binokularity 

 

Licence školitele metody vyšetření binokularity opravňuje jeho držitele ke screeningu, 

diagnostice, plánování a vedení terapie strabismu a dalších poruch sensorických a 

motorických  složek binokulárních funkcí vidění. 

Základními podmínkami pro vydání této licence je: 

 

1) držení licence k výkonu samostatné lékařské praxe v oboru oftalmologie a absolvování 

čtyř týdnů stáží na akreditovaném pracovišti; v období do jednoho roku po nabytí 

účinnosti tohoto ustanovení se stáží na akreditovaném pracovišti rozumí stáž 

absolvovaná na strabologickém pracovišti klinického zdravotnického zařízení, které 

splňuje podmínky vymezené v ust. § 3 této přílohy.  

2) absolvování čtyřleté praxe v provádění vyšetření binokularity v postavení zaměstnance 

nebo provozovatele specializovaného strabologického pracoviště; specializovaným 

strabologickým pracovištěm se pro účely tohoto ustanovení rozumí zdravotnické 

zařízení na území České republiky, které technickým a personálním vybavením splňuje 

podmínky stanovené v ust. § 3 odst. 1 písm. a – l; ust. § 3 odst. 2 této přílohy a současně 

provádí v kalendářním roce 

 

a) alespoň 1500 ambulantních vyšetření binokularity 

b) alespoň 50 indikací ke strabochirurgickým výkonům (z toho minimálně jednu pětinu 

výkonů u cyklovertikálních strabismů nebo jednu pětinu transpozičních výkonů); 

c) provádí ortoptický a pleoptický výcvik v intenzivních léčebných cyklech;Tato 

čtyřletá praxe musí být absolvována v rozsahu nejméně 0,5 běžného pracovního 

úvazku na tomto pracovišti. 



 

 

 

§ 3 

Speciální podmínky pro udělení akreditace pracoviště školícího diagnostickou metodu 

vyšetření binokularity 

 

1) Pro udělení akreditace pracoviště školícího metodu vyšetření binokularity musí toto 

pracoviště mít následující technické vybavení: 

 

a) sada volných prismat a/nebo prismatické lišty 

b) světelné nebo projekční optotypové tabule (Snellen a Landolt nebo Pflüger a 

obrázkové) 

c) autorefraktor a skiaskopické lišty 

d) synoptofor nebo troposkop 

e) Worthova světla 

f) Bagoliniho skla 

g) Herringův-Bielschowskeho test  

h) Maddoxův kříž 

i) Hessovo, Lancasterovo nebo Rybovo plátno 

j) fokometr 

k) oftalmoskop přímý  

l) test stereopse do blízka 

m) vybavení pro strabologickou chirurgii  

n) vybavení pro ortoptiku a pleoptiku 

 

2) Pro udělení akreditace pracoviště školícího metodu vyšetření binokularity musí toto 

pracoviště mít smluvně zajištěnu práci ortoptické sestry (tj. střední zdravotnický 

pracovník, který absolvoval dlohodobou přípravu v ortoptice a pleoptice nebo 

pomaturitní specializační studium v oboru pleoptika a ortiptika v IDVZ Brno) v rozsahu 

nejméně 0,2 běžného pracovního úvazku. 

 

3) Pro udělení akreditace pracoviště školícího metodu vyšetření binokularity musí toto 

pracoviště v kalendářním roce provést: 

 

a) alespoň 3000 ambulantních vyšetření binokularity; 

b) alespoň 100 strabochirurgických výkonů (z toho minimálně jednu pětinu výkonů u 

cyklovertikálních strabismů nebo jednu pětinu transpozičních výkonů); 

c) provádět ortoptický a pleoptický výcvik v intenzivních léčebných cyklech. 

 

 

§ 4 

Účinnost 

 

Tato příloha č. 2.6. Stavovského předpisu č. 12 byla představenstvem ČLK schválena dne 

5.3.2004 a nabývá účinnosti dne 1.10.2004. 

 


