Personální zajištění oboru

Výklad ČSKB k Závaznému stanovisku ČLK č. 2/2002 K personálnímu
vybavení pracovišť klinické biochemie
Výklad k „Článku 1 stanoviska ČLK“
odborný lékař pracující v oboru klinická biochemie
podle Stavovského předpisu ČLK č. 11 – Licenčního řádu ČLK se jedná o lékaře, který provádí
komplex výkonů v rámci léčebné, diagnostické a preventivní péče v souladu s dosaženou
kvalifikací zcela samostatně, na základě vlastního rozhodnutí a na svou plnou zodpovědnost
(§1/2).
Výklad pojmu plně kvalifikovaný lékař:
Plně kvalifikovaným lékařem se rozumí lékař s nejvyšším stupněm postgraduálního vzdělání v
oboru klinická biochemie a 10 lety praxe v oboru (Koncepce oboru KB 2.3.3, v části definující
kvalifikační předpoklady pro vedoucí funkce).
Není-li na pracovišti takový lékař, doporučený postup je následující (Závazné stanovisko ČLK
2/2002, článek 4):
1. Pokud na pracovišti provádí lékařské činnosti pouze lékař, který nesplňuje podmínky k
samostatnému výkonu lékařské praxe, musí pracovat pod dohledem lektora.
2. U pracovišť, poskytujících výsledky pro akutní lůžkovou péči, musí být splněny podmínky
reálné fyzické dostupnosti lektora pro školence v pracovní době do 1 hodiny

Výklad k „Článku 2 stanoviska ČLK“
pracovník s příslušným vysokoškolským vzděláním pro činnost na pracovišti klinické biochemie
(kvalifikovaný analytik)
Výklad pojmu plně kvalifikovaný analytik:
Podle koncepce oboru, stanoviska ČSKB a KVVOPZ se jedná o plně kvalifikovaného analytika,
resp. farmaceuta, tedy specialistu s nejvyšším stupněm postgraduálního vzdělání v oboru a 10
lety praxe v oboru (Koncepce oboru KB 2.3.3, v části definující kvalifikační předpoklady pro
vedoucí funkce).
Není-li na pracovišti kvalifikovaný analytik, doporučený postup je následující (podle Závazného
stanoviska ČLK 2/2002, článek 4 – modifikace pro analytiky):
1. Pokud na pracovišti provádí analytické činnosti pouze analytik, který nesplňuje podmínky k
samostatnému výkonu praxe, musí pracovat pod dohledem kvalifikovaného analytika.
2. U pracovišť, poskytujících výsledky pro akutní lůžkovou péči, musí být splněny podmínky
reálné fyzické dostupnosti kvalifikovaného analytika pro školence v pracovní době do 1 hodiny.
Stanovisko ČSKB k pracovištím bez kvalifikovaných odborníků:
Pokud na pracovišti klinické biochemie pracuje lékař nesplňující podmínky k samostatnému
výkonu lékařské praxe (pracující pod dohledem lektora) a současně analytik nesplňující

podmínky k samostatnému výkonu praxe (pracující pod dohledem kvalifikovaného analytika),
nepovažuje se požadavek na personální vybavení pracoviště za splněný.
Výklad k definici pracovišť:
V článku 2 je de facto položena hranice mezi laboratoř s právem poskytovat jakákoli laboratorní
vyšetření (odbornosti 801) pro akutní lůžkovou péči a ambulantní specialisty a laboratoř s
omezeným spektrem výkonů pro praktické lékaře. Jinými slovy, oba specialisté (kvalifikovaný
lékař a kvalifikovaný analytik) jsou vyžadováni pro všechny laboratoře, které nepracují pouze
pro praktické lékaře.
ČSKB rozlišuje z hlediska personálního vybavení 3 typy laboratoří:
a. laboratoř zabezpečující služby pouze pro praktické lékaře, která je personálně zajištěna
fyzicky denně přítomným plně kvalifikovaným lékařem nebo fyzicky denně přítomným plně
kvalifikovaným analytikem
b. laboratoř zabezpečující služby pro praktické lékaře a ambulantní specialisty, která je
personálně zajištěna oběma odborníky, avšak fyzická denní přítomnost se vyžaduje alespoň
jednoho z nich, druhý musí být denně dostupný pro poskytování konzultace telefonicky,
c. laboratoř zabezpečující služby pro akutní lůžkovou péči, ambulantní specialisty a praktické
lékaře s doporučenou fyzickou denní přítomností obou odborníků, tj. lékaře i analytika.
ČSKB předpokládá, že spektrum vyšetření laboratoří poskytujících služby pouze praktickým
lékařům bude omezené. ČSKB však nepřipravuje žádné seznamy přípustných vyšetření a
nedomnívá se, že omezení tímto způsobem je vhodný nástroj zajištění kvality. Za prioritní se
považuje personální zajištění kvalifikovanými odborníky.

Výklad k „Článku 3 stanoviska ČLK“
Týká se situace, kdy je lékař ve funkci vedoucího lékaře pracoviště zabezpečujícího poskytování
akutní lůžkové péče nebo služby ambulantním specialistům. Netýká se obecně úvazku
jakéhokoli lékaře pracoviště klinické biochemie. Požadavek na úvazek kvalifikovaného
analytika ve vedoucí funkci je totožný s požadavkem na velikost úvazku vedoucího lékaře, tj.
0,8 úvazku. Není ani řešen problém, zda ve vedoucí funkci má být lékař nebo nemá.
Stanovisko ČSKB k úvazkům bez ohledu na to, kdo je ve vedoucí funkci, je následující:
¾ pro laboratoře zabezpečující služby pro akutní lůžkovou péči minimálně 0,5 úvazku obou
odborníků,
¾ pro laboratoře zabezpečující služby pro ambulantní specialisty minimálně 0,5 úvazku obou
odborníků,
¾ pro laboratoře zabezpečující služby pro pouze praktické lékařeje minimálně 0,5 úvazku
alespoň jednoho z odborníků,
¾ velikost úvazku 1,0 odpovídá 40 hodin týdně

Výklad k „Článku 4 stanoviska ČLK“
lektor
podle Závazného stanoviska ČLK 1/2000 článek 1 je lektorem pouze držitel licence „Lektor v
lékařské praxi“. Lektor dohlíží na odbornou stránku výkonu lékařské profese školence,
průběžně prověřuje jeho teoretické znalosti i osvojení praktických dovedností, zadává školenci
úkoly a ve spolupráci se zaměstnavatelem školence (pokud je školenec v zaměstnaneckém
poměru) rozhoduje o účasti školence na vědeckých a vzdělávacích akcích a projektech. Lektor
může školit více školenců, nejvýše však tři.
Výklad schválil výbor ČSKB dne 19. 6. 2003 / Revize 3. 10. 2003

Dodatek k výkladu ČSKB k Závaznému stanovisku ČLK č. 2/2002 k
personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie (stanovisko výboru ČSKB)
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 PL

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

