Společnost pro lékařskou
mikrobiologii, reg.č. 82
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně,

QMPA_1.2

Název: Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie
Verze: 2

Platné od: 1.3.2013

POLITIKA KVALITY
METODICKÝ POKYN PRO AKREDITACI

SLM ČLS JEP_QMPA_1.2
(NM20100302 v.1)
-

Nepodkročitelná minima
odbornosti
lékařské mikrobiologie
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST
JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
SPOLEČNOST LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE

Verze: 2
Výtisk č.: 1

Zpracoval:
MUDr. Josef Scharfen, CSc.

12.5.2010 8:18

Kontroloval:
MUDr. Eliška Bébrová

Schválil:
MUDr. Josef Scharfen, CSc.

Str.
1/5
Změna str.:5

Společnost pro lékařskou
mikrobiologii, reg.č. 82
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně,

QMPA_1.2

Název: Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie
Verze: 2

Platné od: 1.3.2013

Vypracoval
MUDr.Eliška Bébrová
MUDr. Eva Žampachová
MUDr.Blanka Heinigeová.

Kontroloval

Schválil

MUDr. Josef Scharfen, CSc.

Výbor SLM ČLS JEP
3.2.2010

Rozdělovník
Výtisk č.

Umístění

Odpovědná osoba

1

PDF WEB SLM JEP

Eva Mrázková

2

Archiv SLM ČLS JEP

Josef Scharfen

Podpis

Revize
Číslo revize

Datum revize

Odpovědná osoba

1

1.3.2013

Doc.MUDr.Pavel
Čermák, CSc.

Podpis

2
3
4
5

Změna
Číslo revize
1
2
3
4
5

Verze: 2
Výtisk č.: 1

Typ změny na straně
Změna str. 5:doplněno vykazování výkonů pracoviště v odbornosti 802

Zpracoval:
MUDr. Josef Scharfen, CSc.

12.5.2010 8:18

Kontroloval:
MUDr. Eliška Bébrová

Schválil:
MUDr. Josef Scharfen, CSc.

Str.
2/5
Změna str.:5

Společnost pro lékařskou
mikrobiologii, reg.č. 82
České lékařské společnosti
Jana Evangelisty Purkyně,

QMPA_1.2

Název: Nepodkročitelná minima odbornosti lékařské mikrobiologie
Verze: 2

Platné od: 1.3.2013

Název: Dokument NM20100302 v.1_Nepodkročitelná
minima odborností 802, 804,805,822
Schváleno:
Základní dokument schválený výborem Společnosti pro lékařskou
mikrobiologii České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně dne
3.2.2010, Veřejně oponováno vyvěšením na webovských stránkách SLM ČLS JEP

http://www.splm.cz/dokumenty/PSSLP_1.pdf
Zasláno:
Verze 1:
MUDr.Pavla Křížová, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,
Ing.Petr Zdílna, Český institut pro akreditaci (ČIA),Praha,
prof. MUDr.Antonín Jabor, CSc. Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře
(NASKL), Praha,
prof.MUDr.Vladimír Palička, CSc., Rada pro akreditaci ČLS JEP.
Verze 2:
MUDr.Pavla Křížová, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP,
Ing.Petr Zdílna, Český institut pro akreditaci (ČIA),Praha,
prof. MUDr.Antonín Jabor, CSc. Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře
(NASKL), Praha,
prof.MUDr.Vladimír Palička, CSc., Rada pro akreditaci ČLS JEP.
Personální obsazení mikrobiologického pracoviště
a) Mikrobiolog se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie (lékař nebo
bioanalytik) s úvazkem minimálně 0,8 (lze sčítat zdravotnický a školní úvazek, pokud jsou
vykonávány na jednom pracovišti). Pokud je současně vedoucím pracoviště, musí mít plný
úvazek 1,0
b) Další pracovník lékař nebo bioanalytik, alespoň ve specializační přípravě v oboru lékařská
mikrobiologie s úvazkem minimálně 0,8
VŠ – úvazky dohromady činí úvazky, specifikované pod a) a b) minimálně 1,8 a je nezbytná
přítomnost pracovníka specialisty na pracovišti po celou jeho pracovní dobu a to v řádné
provozní době pracoviště. Oba pracovníci musí mít požadovanou kvalifikaci v odboru
lékařská mikrobiologie a uvedený rozsah úvazků i v takzvaných integrovaných laboratořích.
Pokud je součástí práce pracoviště lékařské mikrobiologie konziliární činnost s forenzní
odpovědností, musí ji vykonávat lékař se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská
mikrobiologie.
Počet vysokoškoláků, nutných k zajištění práce, se odvíjí od množství vzorků a času výkonů v
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sazebníku. Proto může být nezbytně nutný počet pracovníků vyšší, než uvedený

Personální obsazení antibiotického střediska (AS)
Lékař nebo jiný odborný zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v oboru
lékařská mikrobiologie nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru infekční lékařství
(nejméně 0,5 úvazku)
Lékař nebo jiný odborný zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v oboru
lékařská mikrobiologie (nejméně 0,5 úvazku)
Nemá-li ani jeden z výše uvedených pracovníků lékařské vzdělání, musí být pro činnost AS
navíc k dispozici lékař se specializovanou způsobilostí v oboru lékařská mikrobiologie nebo
infekční lékařství (nejméně 0,1 úvazku), který garantuje lékařskou náplň činnosti AS
Personální zajištění činnosti AS i jeho věcné a technické vybavení musí odpovídat
typu, zaměření, velikosti a struktuře zdravotnických zařízení, kterým poskytuje služby.
Minimální přístrojové vybavení
Vybavení musí odpovídat rozsahu práce a prováděným metodám lékařská mikrobiologie
- laminární box
- mrazicí box
- termostaty
- autokláv
- mikroskop pro světelnou mikroskopii
- přístroj pro hemokultivaci
- přístroj pro anaerobní kultivaci
- přístroj pro kultivaci ve zvýšené tenzi oxidu uhličitého
- přístroj pro měření denzity mikrobiálních suspenzí
- přístroj pro kvantifikaci výsledků vyšetření citlivosti na
antibiotika
- přístroje pro promývání ELISA destiček
- přístroje pro vyhodnocování ELISA reakcí
- centrifugy
– mrazicí box 80 0 C
Technické vybavení AS
Rutinně dostupné zázemí pracoviště lékařské mikrobiologie s personálním, věcným a
technickým vybavením shodným s předešlým.
Toto pracoviště zajišťuje klinicky relevantní mikrobiologickou diagnostiku infekcí
včetně vyšetření citlivosti pro oblast působnosti AS a zároveň poskytuje data pro
surveillance antibiotické rezistence
Vybavení výpočetní technikou a informačními technologiemi (HW i SW)
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Vykazování výkonů pracoviště v odbornosti 802 – lékařská mikrobiologie
Laboratoře splňující výše uvedené podmínky jsou oprávněny vykazovat výkony provedené v
rámci léčebně preventivní péče plátcům (zdravotním pojišťovnám) nasmlouvanými kódy
aktuálně platného Sazebníku zdravotních výkonů v odbornostech mikrobiologie - 802, 804,
805 a 822. Sdílené kódy těchto odborností mohou vykazovat pracoviště jiné odbornosti tak
jak jsou uvedeny v revizních listech příslušných kódů pouze v případech, že se nebude jednat
o výkony léčebně preventivní péče (např. vyšetření dárců). Pro provádění výkonů léčebně
preventivní péče musí pracoviště bezpodmínečně splňovat výše uvedená nepodkročitelná
minima.

Příloha 1: Tabulka s minimálním personálním a přístrojovým vybavením
http://www.splm.cz/dokumenty/PSSLP_tab_nepodkr_meze.pdf?utm_source=slm&utm_medi
um=autolinks&utm_term=tabulka+zde&utm_campaign=autolinks
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