
Příloha č. 11 
 

Zápis 
z jednání vedoucích představitelů klinických oborů s laboratorní složkou 

 
Jednání proběhlo dne 1. listopadu 2012 v zasedací místnosti ČLS JEP v Praze 
 
Přítomni: 
Klinická alergologie a imunologie: prof Stříž, Dr Marečková 
Lékařská mikrobiologie: Dr Scharfen, Dr Bébrová, doc Čermák 
Klinická biochemie: prof Zima 
Lékařská genetika: prof Goetz 
Nukleární medicína: prof Topolčan 
Klinická hematologie: doc Čermák, doc Pecka 
Jednání svolal a řídil prof Palička 
 
 
Předmětem jednání byla otázka případného vzniku oboru (specialisace) laboratorní medicína, která je v současné 
době připravována Komisí pro profesní kvalifikace EU (viz text pozvánky, která je v příloze zápisu). 
Po diskusi dospěli přítomní k těmto závěrům: 
 

1. V kvalifikaci nelékařských VŠ pracovníků existuje v současné době společný kmen pro vzdělávání v 
klinické biochemii, imunologii, genetice a nukleární medicíně, na který navazuje další vzdělávání ve 
zmíněných oborech. Klinická hematologie a lékařská mikrobiologie má vzdělávání svých specialistů od 
počátku separované. 
Všichni přítomní považují tento systém za staus quo a vyhovující a trvají na jeho zachování.  
Poznámka: problémem se jeví nehomogennost pregraduální přípravy, která by však vyžadovala 
samostatnou diskusi a nebyla předmětem dnešního jednání 

 
2. Kvalifikace a specialisace lékařů projednávaných oborů: každý z přítomných oborů je v ČR 

samostatným specialisačním oborem a všem oborům tato situace plně vyhovuje a nemíní ji měnit. 
Žádný z oborů nepovažuje vznik specialisačního oboru "laboratorní medicína" v ČR v současné době za 
potřebný.  
Vznikne-li rozhodnutím EU pro lékaře specialisace "laboratorní medicína" a bude-li ČR vázána 
případnou direktivou EU ji přijmout, pak všichni přítomní podotýkají, že takový lékař by měl 
specialisaci pouze v laboratorní části oboru a mohl tedy pracovat v laboratoři, ale jednoznačně bez 
klinických aktivit. V dané situaci bude nutno pečlivě zvážit sylabus a kompetence  dané speliacializace 
a srovnat jej se specialiazční přípravou probíhající v ČR a následně rozhodnout o kompetencích.  

Závěr: 
Přítomní pověřují prof Paličku, aby s tímto závěrem seznámil MZ ČR, P-ČLS JEP, ČLK, KVVPZ, 
českého zástupce v UEMS a aby se pokusil kontaktovat odpovídajícího zpravodaje ČR pro tuto 
problematiku v EU a sdělil mu toto společné stanovisko. 

 
Zapsal dne 1.11.2012 VP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




