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Pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 880
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů, se mění takto:
1.

Novelizační bod č. 68 se uvede v tomto znění:

„68. V § 26 odst. 1 písm. b) se za slova „laboratorní metody nebo“ vkládají slova
„akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v asistované reprodukci
nebo akreditovaného“.“.

2.

V novelizačním bodě č. 70 v § 26 odst. 3 se na začátek písmene c) vkládají slova
„laboratorní činnost v rámci nakládání s tkáněmi a buňkami, včetně“.

Odůvodnění:
Je upraven popis akreditovaného kvalifikačního kurzu pro získání způsobilosti k výkonu
povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků.
Nově navrhovaný „akreditovaný kvalifikační kurz embryologie“ se nahrazuje
„akreditovaným kvalifikačním kurzem laboratorní metody v asistované reprodukci“, aby
lépe odpovídal věcnému obsahu, neboť embryologie je užší oblast než asistovaná
reprodukce. Vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech připravuje jejich
absolventy kromě manipulace se spermiemi, vajíčky a embryi v rámci asistované
reprodukce také k nakládání s tkáněmi a buňkami v širším smyslu podle zákona č. 296/2008
Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách).

Znění vládního návrhu s vyznačením navrhovaných změn:
§ 26
(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách
a v přípravě léčivých přípravků se získává absolvováním
a) akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu odborného
pracovníka v laboratorních metodách, nebo

b)

akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření a
akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné zdravotnické laboratorní metody nebo
akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody v asistované reprodukci
nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu výroba, příprava a kontrola léčivých
přípravků nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu embryologie, nebo

c) akreditovaného magisterského studijního oboru přírodovědného, elektrotechnického nebo
matematicko-fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu odborné
laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví.
(2) Do doby získání specializované způsobilosti odborný pracovník v laboratorních
metodách a v přípravě léčivých přípravků pracuje u poskytovatele zdravotních služeb pod
odborným dohledem pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu, z
toho prvních 6 měsíců pod jeho přímým vedením.

(3) Za výkon povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách a v přípravě
léčivých přípravků se považuje
a) laboratorní činnost v rámci diagnostické péče a vyšetřování a měření složek životních
a pracovních podmínek v rámci ochrany veřejného zdraví,
b) příprava léčivých přípravků na pracovištích nukleární medicíny, imunologických či
mikrobiologických pracovištích poskytovatelů zdravotních služeb, v zařízeních
transfúzní služby nebo v zařízeních ochrany a podpory veřejného zdraví.,
c) laboratorní činnost v rámci nakládání s tkáněmi a buňkami, včetně manipulace se
spermiemi, vajíčky a embryi v rámci asistované reprodukce.

