
Příloha č. 12 
Zápis z jednání oborové specializační oborové rady pro klinickou biochemii 

Praha, 19. 11. 2011 

 

Přítomni (bez titulů): Zima, Šebesta (1. LF UK Praha), Průša (2. LF UK Praha), Jabor (3. LF UK Praha), Racek 
(LF UK Plzeň), Živný (za Paličku, LF UK Hradec Králové), Dastych (LF MU Brno), Adam (LF PU Olomouc) 

1. Prof. Racek seznámil přítomné se schůzkou svolavatelů specializačních oborových rad, která se uskutečnila 
10. října na 1. LF UK v Praze a kterou řídil předseda koordinační oborové rady prof. Linhart. Ten seznámil 
přítomné se všemi potřebnými údaji o zajištění postgraduálního vzdělávání lékařů na sedmi lékařských 
fakultách v ČR a požádal je, aby co nejdříve svolali své oborové specializační rady. 

2. Za předsedu rady na prvé jednoleté funkční období byl zvolen prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. (LF UK 
Plzeň), za místopředsedu doc. MUDr. Milan Dastych, CSc. (LF MU Brno) 

3. Atestace v r. 2011 se budou konat: 

5. 6. 2012 v Plzni (zajistí LF UK Plzeň) 

4. 12. 2012 v Brně (zajistí LF MU Brno) 

4. Komise navrhla další členy zkušební komise pro atestační zkoušku lékařů z klinické biochemie.  

Dosavadní členové komise 

Lékaři: Zima, Dastych, Jabor, Racek, Průša, Kazda, Engliš, Soška (za ČSKB), Palička, Kalla (za ČLK) 

Analytici: Friedecký, Vávrová, Štern, Adam, Šprongl, Skalický (za ČSKB), Pollak  
(za KVVPOZ) 

Navrhovaní noví členové komise 

Lékaři: Vítek, Kožich, Kalousová, Rajdl, Šebesta 

Analytici: Benáková, Springer, Novotný, Kotaška  

Účastníci rozhodli, že při atestačních zkouškách zachovají dosavadní zvyk, že atestační komise je pětičlenná (4 
lékaři a 1 analytik).  

5. Komise se shodla, že vzhledem k malému počtu atestujících lékařů z klinické biochemie (kolem 10 ročně) 
by bylo žádoucí povinné odborné kurzy (20 dní) organizovat společně. Dalším důvodem je i fakt, že žádná 
z fakult kromě 1. LF UK v Praze by nebyla schopna pouze svými pracovníky kurz zajistit. Akreditaci pro 
teoretickou část vzdělávacího programu v klinické biochemii má jen 1. LF UK v Praze, další lékařské 
fakulty dosud nepožádaly. Prof. Zima navrhuje, že upraví seznam přednášejících, aby se účastnili i zástupci 
jiných fakult, a požádá o novou akreditaci. Souhlasí zástupci 2. LF UK, LF UK Plzeň a LF MU Brno, mají i 
souhlas vedení svých fakult. Garanti z dalších tří fakult  
(3. LF UK, LF UK Hradec Králové a LF PU Olomouc) tuto záležitost projednají s vedením své fakulty a do 
poloviny listopadu oznámí stanovisko. Prof. Zima požádá  
dr. Krejčíkovou, aby připravila návrh smlouvy mezi 1. LF UK a dalšími zúčastněnými fakultami, která by 
potvrdila spolupráci fakult na vzdělávání lékařů v oboru klinická biochemie.  

6. Nejpozději od 1. 1. 2012 budou noví uchazeči o zařazení do oboru žádat příslušnou lékařskou fakultu 
(mohou si zvolit kteroukoliv). Již zařazení mohou zůstat registrovaní  
a připravovaní v IPVZ Praha nebo mohou přestoupit na příslušnou fakultu. 

7. Všechny fakultní nemocnice, které mají akreditovanou praktickou část vzdělávacího programu v klinické 
biochemii, musí co nejdříve požádat MZ o reakreditaci (stará akreditace pro nový vzdělávací program 
neplatí). 

 

Zapsal: Jaroslav Racek 
 
 
 
 




