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Příloha č. 3 
 
Vážený pan 
MUDr. Milan Kubek 
president ČLK  
Lékařská 2 
150 30 Praha 5 
 

V Praze dne 8.září 2006   
 
 
Vážený pane presidente, 
 
 dovolujeme si Vám zaslat připomínky v rámci vnitřního připomínkového řízení Vám k 
návrhu vyhlášky, kterou se stanoví věcné a technické vybavení zdravotnických zařízeních a 
kapacity izolačních lůžek a k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví personální vybavení 
zdravotnických zařízeních včetně příloh. 
 
1/ Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví věcné a technické vybavení zdravotnických 
zařízeních a kapacity izolačních lůžek 
 
Příloha 2 
 
I. 2) Standardní lůžková stanice  
Vybavení stanice: na stanici: 

-Glukometr - VYŘADIT 
V případě vybavení glukometrem je nutné zajistit supervizi pracovníky laboratoře a zajištění provádění 
kontroly přístroje. Toto nařízení povede ke zvýšení nákladů péče, protože vyšetření glukometrem je 
výrazně dražší než vyšetření v laboratoři. Ve velkých zdravotnických zařízeních s vybudovaným 
systémem transportu vzorků do laboratoře tento požadavek ztrácí význam. Domníváme se, že jako 
minimální požadavek není nutné mít glukometr na každé lůžkové stanici. 
 
II. 3. Jednotky intenzívní péče 
Analyzátor krevních plynů, ionometr a stanovení hematokritu je pouze uvedeno u  
Resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii. Zde jsou uveden vyšetření a nikoliv 
přístroje !! 
Domníváme se, že toto není nutné mít jako minimální požadavek, protože záleží od typu zdravotnického 
zařízení 
 
Navrhujeme vyřadit. 
přístroj Počet 
krevní plyny, ionty, hematokrit 1 na stanici 
 
III. 4. Vysoce specializované obory akutní lůžkové péče 
b. Kardiochirurgie 

- … analyzátor krevních plynů, Haemochron – toto je FIREMNÍ NÁZEV !!!!!!, správně 
má být uvedeno – analyzátor srážení krve ?? 
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IV. 6) Odborný léčebný ústav a odborný lázeňský léčebný ústav tuberkulózy a respiračních 
     nemocí  

Přístrojové požadavky 
- základní biochemická a hematologická laboratoř - VYŘADIT 

Domníváme se, že tento požadavek je zbytečný a neekonomický. Postačuje pouze Dostupnost biochemické a 
hematologické laboratoře  
 
Příloha 3  
Tato příloha úplně vynechala základní vyšetřovací-laboratorní obory jakými je hematologie, imunologie, 
toxikologie, mikrobiologie !!!!!!! 
 
2. Požadavky pro jednotlivá pracoviště 
A - Pracoviště klinické biochemie   
1. laboratoř provozní: 

- laboratorní stoly, židle, digestoř, odstředivky stolní, chladničky, mrazící a 
hlubokomrazící boxy, dřez, umývadlo, váhy a předvážky, ultrazvuková čistička, 
termostaty,    mikroskop, kontejnery zvlášť na biologický a komunální odpad,  
 
TATO ČÁST JE OPRAVENA 
- laboratorní přístrojová technika odpovídající zaměření laboratoře resp. spektru vyšetřovaných 
analytů ( např. automatické biochemické analyzátory, automatické imunochemické analyzátory, 
jednoúčelové analyzátory pro stanovení glukózy, analyzátory krevních plynů, spektrofotometr, 
zařízení pro elektroforézu, pro pracoviště vyššího typu - dále ještě kapalinový  a plynový 
chromatograf,  atomový absorpční spektrometr, hmotnostní spektrometr nefelometr, osmometr, 
zařízení pro imunofixaci, kapilární elektroforéza  

 
2. odběrová místnost 

- odběrové křeslo pro pacienta, pojízdná stolička pro laboranta, pojízdný stolek pro 
nástroje - VYŘADIT, stůl přístrojový nebo manipulační nebo pracovní deska, lehátko,  
skříň na nástroje a odběrové pomůcky, dřez  - VYŘADIT , umývadlo, prostředky 
k neodkladné resuscitaci, chladnička , váha  

 
 
Příloha 5 
2. Zdravotnické dopravní prostředky 
A - Sanitní vozidla 
a)   sanitní vozidla rychlé lékařské pomoci (RLP) 

-         elektronickým glukometrem  
 navrhujeme pouze uvést - glukometr 
 
 
Příloha 6  
Část B - b) vozidla pro rychlou přepravu odborníků, krve a krevních derivátů a biologických 
materiálů 
V případě přepravy krve, krevních derivátů a biologického materiálu musí být vozidlo vybaveno 
vhodným typem boxu určeného ke krátkodobému skladování jeho obsahu s čidlem na měření 
teploty. 
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• Doporučujeme vynechat v názvu přeprava odborníků. Připadáván velmi podivné 
spojovat transport krve s transportem odborníků !!?? 

•  

 

Návrh: 

Část B - b) vozidla pro rychlou přepravu krve a krevních derivátů a biologických materiálů 
V případě přepravy krve, krevních derivátů a biologického materiálu musí být vozidlo vybaveno 
vhodným typem boxu určeného ke krátkodobému skladování jeho obsahu s čidlem na měření 
teploty. 
Část B - c) vozidla pro rychlou přepravu odborníků 
 
2/ Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví personální vybavení zdravotnických zařízeních včetně 
příloh. 
 
Uvedená vyhláška úplně pomíjí !!! minimální personální vybavení pracovišť komplementu – klinická 
biochemie, radiodiagnostika, nukleární medicína, imunologie, hematologie, které jsou nedílnou součástí jak 
ambulantních tak lůžkových zdravotnických zařízení. 
 
Zde přikládáme   

Stanovisko ČSKB k personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie  

   Úvazek lékaře  Úvazek analytika  Dostupnost  
Laboratoř 
poskytující služby 
pro akutní lůžkovou 
péči  

min. 0,5, pokud 
je ve funkci 
vedoucího lékaře 
pak min. 0,8  

min. 0,5, pokud je ve 
vedoucí funkci pak min. 0,8 

fyzická denní přítomnost obou 
odborníků  

Laboratoř 
poskytující služby 
pro ambulantní 
specialisty  a 
praktické lékaře   

min. 0,5, pokud 
je ve funkci 
vedoucího lékaře 
pak min. 0,8  

min. 0,5, pokud je ve 
vedoucí funkci pak min. 0,8 

fyzická denní přítomnost alespoň 
jednoho z odborníků, druhý denně 
dostupný pro poskytování 
telefonických konzultací  

     Vážení, 

závěrem je nutné konstatovat, že uvedené návrhy vyhlášek jsou připraveny velmi nekvalifikovaně bez 
přizvání odborníků jednotlivých oborů a opomenutí významných lékařských odborností. 

     S pozdravem 

prof. MUDr. Tomáš Zima , DrSc. 
předseda ČSKB 
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