KVALIFIKACE CYTOTECHNOLOGŮ – NÁVRH ŘEŠENÍ SPORNÝCH PŘÍPADŮ
Na základě jednání s MZd ČR v této věci bylo formulováno následujících několik skupin cytotechnologů,
pro něž MZd stanovilo následující řešení:

1. Absolventi AKK „Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých
přípravků“
Tato skupina osob má odbornou způsobilost dle §26 zákona 96/2004 Sb., ale nemají odbornou
způsobilost v oboru zdravotní laborant. Pro tuto odbornou způsobilost není k dispozici samostatné
specializační vzdělávání v cytodiagnostice, ale tato oblast diagnostiky je součástí jiných oborů
specializačního vzdělávání, kde lze absolvovaný certifikovaný kurz využít a požádat o jeho započtení.
Z pohledu možného získání odpovídající kvalifikace pro cytodiagnostiku pro tuto osob v současné době
neexistuje řešení.

2. Skupina pracovníků, kterým byla přiznána specializovaná způsobilost „zdravotní laborant
pro cytodiagnostiku“ bez předchozí získané odborné způsobilosti v oboru zdravotní laborant
Tito pracovníci mají možnost podat individuální žádost na MZd k přiznání odborné způsobilosti a projít
celým procesem správního řízení a po vyčerpání všech řádných opravných správních prostředků
mohou využít ustanovení § 91b zákona 96/2004 Sb. a požádat MZd o odstranění tvrdosti zákona.
K tomuto procesu přispěje SKC vydáním podpůrného stanoviska. Výhled na uspokojivé řešení situace
těch to osob je nadějný, avšak bude vyžadovat značnou administrativu.

3. Skupina pracovníků s odbornou způsobilostí zdravotní laborant s nesprávně přiznanou
specializovanou způsobilostí pro cytodiagnostiku
Vzhledem k tomu, že lhůta k zahájení přezkumného řízení byla zmeškána, nezákonný stav již nelze
napravit, bude všem těmto osobám v Evidenci zdravotnických pracovníků vyznačena dříve přiznaná
specializace.

4. Skupina pracovníků s odbornou způsobilostí v oboru zdravotní laborant, kteří absolvovali
ostravský kurz
Těmto pracovníkům bude v Evidenci zdravotnických pracovníků vyznačen zvláštní odborná
způsobilost.

Ve věci zpřístupnění specializačního vzdělávání v cytodiagnostice pro absolventy AKK „Odborný
pracovník v laboratorních metodách…“ MZd počítá s touto variantou v případě, že bude schválen
vládní návrh zákona, který tuto alternativu umožní.

Za SKC ČLS JEP
Mgr. Irena Večerková
V Brně dne 19. dubna 2017

