
DODATEK A ÚPRAVA KE VZD ĚLÁVACÍM PROGRAM ŮM 

Vydané ve V ěstníku č. 2/2011 

Pro obor Odborný pracovník v laboratorních metodách  a v přípravě 
léčivých p řípravk ů:  

1) „Alergologie a klinická imunologie“  

2) „Klinická genetika“  
Původní text u vzd ělávacího programu „Alergologie a klinická imunologi e“  se 
mění na str. 158 a 159 a dále u „Klinické genetiky“ n a str. 172 a 173 takto:  
  

2.1. Základní kmen – pro klinické laboratorní obory  – klinická biochemie, 
alergologie a klinická imunologie, klinická genetik a a nukleární 
medicína – celkem 24 m ěsíců 

 
Povinná praxe 
 
Celková doba  Počet měsíců 

Úvodní povinná praxe – probíhá v klinické laboratoři oboru, do nějž je 
uchazeč zařazen. 

6 

Praxe v klinických laboratorních oborech – probíhá v laboratořích 
biochemických, imunologických, nukleární medicíny, hematologických 
a transfúzní služby, mikrobiologických, toxikologických, genetických, 
cytologických, patologicko-anatomických a dalších 

18 

z toho 12 měsíců praxe v laboratořích všech níže uvedených oborů:  

povinná praxe v klinické biochemii 3  
povinná praxe v hematologii a transfúzní službě 3  
povinná praxe v mikrobiologii 2  
povinná praxe v imunologii 2  
povinná praxe v nukleární medicíně 1  
povinná praxe v lékařské genetice 1  

Zbývající praxi lze absolvovat jako volitelnou v jakémkoliv klinickém laboratorním oboru 
podle možností a odborného zaměření uchazeče. 
Praxe probíhá na pracovištích schválených pro účely specializačního vzdělávání a jejichž 
laboratorní provozy mají příslušné vybavení. Praxe, včetně činností na všech pracovištích, je 
zaznamenávána a potvrzována v logbooku. Uvedená délka praxe je minimální a má sloužit 
k dokonalému osvojení si všech výkonů požadovaných v logbooku.“ 
 
Současně dochází ke změně u účasti na vzdělávacích aktivitách - kurzy, semináře – 
„povinný modulárn ě uspořádaný kurz Základy klinických laboratorních oborů 
s případnou navazující e-learningovou formou výuky“.  
Zde dochází ke snížení počtu dnů z původních 40 na 24 (viz tabulka). 

 
 
 
 



Účast na vzd ělávacích aktivitách  

Kurzy, seminá ře Počet dní 

povinný modulárně uspořádaný kurz Základy klinických laboratorních oborů 
s případnou navazující e-learningovou formou výuky 

24 /3 kredity za 
den 

povinný kurz Neodkladná první pomoc  2 / 4 kredity 

povinný seminář Základy zdravotnické legislativy  1 /2 kredity 

 
DŮVODEM ÚPRAVY JE SJEDNOCENÍ ZÁKLADNÍHO 
KMENE PRO UVEDENÉ OBORY. 


