Schůzka ohledně kvalifikací a registrací
cytotechnologů 12. 1. 2016 na MZd ČR
Účastníci:
Za MZd ČR :
• Mgr. Alice Strnadová, MBA (ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ
ČR, hlavní sestra ČR)
• Mgr. Eva Karpíšková, MBA (přiznávání odborné a specializované způsobilosti, zkoušky pro
vydání osvědčení)
Za SKC ČLS JEP:
• Mgr. Irena Večerková
Jednání předcházelo zevrubné seznámení pracovníků ministerstva se situací mailem.
V úvodu Mgr. Večerková stručně shrnula situaci ohledně kvalifikací a registrací osob, které působí jako
nositelé výkonů v programu screeningu karcinomu děložního hrdla. Bylo zkonstatováno, že
v počátcích účinnosti zákona 96/2004 Sb. bylo jeho znění vykládáno různě a poté bylo učiněno ze
strany MZ několik nestandardních a problematických rozhodnutí. V současnosti je již výklad zcela
jednotný a jednoznačný. Mgr. Strnadová vyjádřila snahu vyřešit kladně záležitosti, kdy dlouholetí
zkušení pracovníci by mohli být těmito dřívějšími rozhodnutími poškozeni. Pracovníci s přiznanou
specializovanou způsobilostí by měli být nadále posuzováni jako osoby s odbornou i specializovanou
způsobilostí dle §96 a jejich registrace by měla být prodloužena. Nelze se však vyjadřovat obecně,
každý případ musí být posouzen zvlášť.
V nejbližší době předá Mgr. Večerková písemnou dokumentaci týkající se této problematiky (kopie
dokladů a osvědčení dotčených osob) k individuálnímu posouzení Mgr. Strnadové a Mgr. Karpíškové,
které slíbily jednotlivé případy probrat a posoudit v širším kontextu specializací a registrací.
Současně bude vznesen dotaz, zda by bylo možné specializační vzdělávání v oboru cytodiagnostika
zpřístupnit i dalším odborným způsobilostem, konkrétně pro odborné pracovníky v laboratorních
metodách a přípravě léčivých přípravků, kteří dosud nemají možnost specializace v cytologii a bez ní
nemohou být zaregistrováni k výkonu povolání bez odborného dohledu.
Pro osoby t. č. neregistrované, které ve věci uznání způsobilosti a registrace již vyčerpaly všechny
prostředky uvedené v zákoně 96/2004 Sb., je doporučeno dovolání k ministru zdravotnictví se žádostí
o uplatnění ustanovení §91b o odstranění tvrdosti zákona.
Úplné znění zákona 96/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/200496

Zapsala Mgr. Irena Večerková
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