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1 Cíl specializa ního vzd lávání 

Cílem specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak pro odborného pracovníka 
v laboratorních metodách a v p íprav  lé ivých p ípravk  je získání specializované 
zp sobilosti osvojením si pot ebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyk  
týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování podle § 143 vyhlášky 
55/2011 Sb., o innostech zdravotnických pracovník  a jiných odborných pracovník , 
ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „vyhláška . 55/2011 Sb.“).                                

2 Vstupní podmínky a pr b h specializa ního vzd lávání 

2.1 Vstupní podmínky 

 Podmínkou pro za azení do specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak 
je získání odborné zp sobilosti k výkonu povolání odborného pracovníka v laboratorních 
metodách a v p íprav  lé ivých p ípravk  podle § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona . 96/2004 
Sb., o podmínkách získávání a uznávaní zp sobilosti k výkonu neléka ských zdravotnických 
povolání a k výkonu innosti souvisejících s poskytováním zdravotní pé e a o zm n  
n kterých souvisejících zákon  (zákon o neléka ských zdravotnických povoláních), ve zn ní 
pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 96/2004 Sb.“). 

Pokud je odborná zp sobilost k výkonu tohoto povolání získaná podle § 26 odst. 1 písm. b) 
zákona . 96/2004 Sb., je podmínkou úsp šné absolvování akreditovaného kvalifika ního 
kurzu Výroba, p íprava a kontrola lé ivých p ípravk  v souladu s § 25 vyhlášky 39/2005 Sb., 
kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné zp sobilosti 
k výkonu neléka ského zdravotnického povolání, ve zn ní pozd jších p edpis . 

2.2 Pr b h specializa ního vzd lávání 

Specializa ní vzd lávání se uskute uje p i výkonu povolání: 
a) formou celodenní pr pravy v rozsahu odpovídajícímu stanovené týdenní pracovní doby 

podle zákona . 96/2004 Sb. a zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní 
pozd jších p edpis , 

b) m že probíhat i jako rozvoln ná p íprava v rozsahu nejmén  poloviny stanovené týdenní 
pracovní doby; celková délka, úrove  a kvalita nesmí být nižší než v p ípad  celodenní 
pr pravy. 
 
V rámci pln ní podmínek specializa ního vzd lávání probíhá hodina teoretické výuky 

v rozsahu 45 minut a praktická ást v rozsahu 60 minut. Celková délka specializa ního 
vzd lávání je minimáln  48 m síc . Teoretickou ást vzd lávacího programu lze zajistit 
distan ní formou, nap . metodou e-learningu. 

 
Teoretická výuka i praktické výuka probíhají na akreditovaném pracovišti. Pr b h 

specializa ního vzd lávání je evidován v tzv. Logbooku (deníku, studijním pr kazu), 
do n hož provádí školitel záznamy o provedených výkonech v rámci odborné praxe 



 

 

na pracovišti akreditovaného za ízení, na kterém probíhá praktická ást vzd lávacího 
programu. Záznamy do Logbooku provádí rovn ž školitel pro teoretickou výuku. 

3 U ební osnova 

Teoretickou a praktickou ást vzd lávacího programu lze absolvovat nezávisle na sob  
a v libovolném po adí.  

3.1 Teoretická ást 

3.1.1 Znalosti z oblasti radiofarmacie 

Rozsah min. 134 hodin (z toho min. 76 hodin samostudia) 

Cíl Osvojit si znalosti v oblasti radiofarmacie. 

Téma Rozpis u iva 
Min. po et 

hodin 

V oblasti 
aplika ních forem 

Základní znalosti lé ivých a pomocných látek v aplika ních 
formách radiofarmak pro diagnostiku a terapii, jejich p ípadné 
interakce, chemické a fyzikální inkompatibility. 

34 

V oblasti 
radioaktivity 
a detekce zá ení 

Znalosti stavby atomu a radioaktivity, základní pojmy fyziky 
radioaktivního zá ení, interakce zá ení s prost edím, fyzikální 
charakteristiky radionuklid  používaných jako radiofarmaka, 
princip  detekce ionizujícího zá ení a p ístroj  pro m ení 
aktivity a detekci zá ení v nukleární medicín . 

25 

V oblasti výroby 
a p ípravy 
radiofarmak 

Znalosti základ  výrob radionuklid  v jaderném reaktoru 
a v produk ních i léka ských cyklotronech; získávání 
radionuklid  z generátor ; charakterizovat radionuklidy podle 
polo asu p em ny a emitovaného zá ení; výroba zna ených 
slou enin, metody zna ení, základy chemie nej ast ji 
používaných radiofarmak a podrobné znalosti o lékových 
formách radiofarmak a jejich výrob ; problematika zna ení 
krevních element  a složek, protilátek a dalších receptorov  
specifických nosi . 

25 

V oblasti kontroly 
radiofarmak 

Znalosti fyzikálních, chemických a biologických metod 
hodnocení jakosti radiofarmak. 

25 

V oblasti klinického 
využití radiofarmak 

Používání radiofarmak v diagnostice a terapii; základní znalosti 
farmakologie užívaných radiofarmak, v etn  jejich interakcí, 
nežádoucích ú ink  a biodistribuce. 

25 

Zp sob ukon ení: Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 

 



 

 

3.1.2 Kurz Neodkladná první pomoc 

Rozsah min. 12 hodin 

Cíl Osvojit si teoretické a praktické znalosti první pomoci. 

Rozpis u iva 
Min. po et 

hodin 

 Zahájení, et z p ežití a jeho lánky 

 Úloha ZZS v R, jejich organizace 

 Základní životní funkce 

 Bezprost ední ohrožení života – p í iny, výskyt a p íznaky 

1 

Náhlá zástava krevního ob hu, výskyt, diagnóza, základní a rozší ená neodkladná 
resuscitace (NR), automatizovaná externí defibrilace 

2 

Bezv domí, mdloba, k e e 1 

Dušnost – kardiálního, nekardiálního p vodu 1 

Úrazy – krvácení a zp soby zástavy krvácení, zlomeniny, šok, luxace, termická 
traumata, úrazy elektrickou energií 

1 

Zvláštnosti urgentních stav  u d tí 1 

Integrovaný záchranný systém a krizová logistika 1 

Praktická výuka 4 

Zp sob ukon ení: Ov ení znalostí testem. 

3.1.3 Kurz Základy zdravotnické legislativy 

Rozsah min. 8 hodin 

Cíl Osvojit si základní znalosti zdravotnické legislativy. 

Rozpis u iva 
Min. po et 

hodin 

Organizace a ízení zdravotnictví, financování zdravotní pé e 2 

Systém právních p edpis  ve zdravotnictví. Postavení a kompetence MZ a kraj  

4 

Systém ve ejného zdravotního pojišt ní 

Orgány a za ízení ochrany ve ejného zdraví 

Druhy, formy a právní postavení poskytovatel  zdravotních služeb 

Postavení a kompetence profesních organizací (komor) 

Zdravotnická dokumentace, ochrana dat 

Právní odpov dnost ve zdravotnictví 

Etika zdravotnického povolání, základní kategorie etiky, aplikace etiky ve 
zdravotnictví, vztah etiky a práva 

2 

Zp sob ukon ení: Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 

 



 

 

3.1.4 Kurz Základy legislativy a zabezpe ení jakosti 

Rozsah min. 16 hodin 

Cíl Osvojit si znalosti základních právních p epis  a zabezpe ení jakosti. 

Rozpis u iva 
Min. po et 

hodin 

Specializa ní vzd lávání  1 

Základní právní p edpisy z oblasti innosti zdravotnických pracovník  (zákon 
. 378/2007 Sb., o lé ivech a o zm nách n kterých souvisejících zákon  (zákon 

o lé ivech), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 378/2007 Sb.“) 
a související právní p edpisy) 

4 

eský lékopis 1 

Provozní ád, hygienický režim, isté prostory, aseptické postupy 2 

ízení kvality, validace proces , ízená dokumentace 2 

Vedení dokumentace na pracovišti dle platné legislativy 2 

Mikrobiologický monitoring istých prostor a vody, hodnocení výsledk  3 

Zacházení s nebezpe nými látkami v etn  likvidace 1 

Zp sob ukon ení: Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 

3.1.5 Kurz Radia ní ochrana 

Rozsah min. 20 hodin 

Cíl 
Osvojit si základy radia ní ochrany, bezpe nosti práce s ORZ, povinnosti radia ního 
pracovníka. 

Rozpis u iva 
Min. po et 

hodin 

 Základy fyziky ionizujícího zá ení, veli iny a jednotky používané pro pot eby 
radia ní ochrany 

 Základní vlastnosti zdroj  ionizujícího a neionizujícího zá ení využívaných 
v zobrazovacích metodách 

20 

 Biologické ú inky ionizujícího zá ení 

 Koncepce radia ní ochrany, základní principy radia ní ochrany 

 Limity ozá ení, omezování ozá ení ve zvláštním p ípad  

 Zp soby ochrany pacienta a personálu p ed ozá ením (ochrana stín ním, 
vzdáleností, asem)  

 Pracovn -léka ské služby poskytované radia ním pracovník m 

 Léka ská pomoc fyzickým osobám ozá eným p i radia ní mimo ádné události 

 Úloha aplikujících odborník  a optimalizace radia ní ochrany 

 Specifický charakter léka ského ozá ení v nukleární medicín  - diagnostika, terapie 
otev enými zá i i 

 Fyzikální a biologické aspekty ovliv ující radia ní zát ž pacienta v nukleární 
medicín  



 

 

Principy radia ní ochrany v nukleární medicín  a jejich realizace: 

 Ochrana pacienta (optimalizace volby radiofarmak, diagnostické referen ní úrovn  
aplikovaných aktivit, d tský pacient, stanovování absorbovaných dávek) 

 Ochrana personálu (ochranné pom cky, osobní dozimetrie, zábrana vnit ní 
kontaminace) 

 Ochrana obyvatel a poskytovatel  pomoci (nap . rodinných p íslušník ) 

 Typy p ístroj  v nukleární medicín , detek ní a zobrazovací systémy, SPECT, PET 
kamery, hybridní kamery SPECT/CT, PET/CT, PET/MRI 

 Kontrola kvality 

 Optimalizace kvality obrazu 

 Velikosti dávek pacient  v nukleární medicín  (diagnostika, terapie) 

 Základní legislativní požadavky na léka ské ozá ení v nukleární medicín   

 Nej ast jší chyby aplikujících odborník  p i posuzování vhodnosti indikace 
nukleárn  medicínských vyšet ení z hlediska radia ní ochrany 

 Radiologická událost, radia ní mimo ádná událost a nežádoucí událost v nukleární 
medicín  

 Aplikace radiofarmaka v dob  t hotenství nebo kojení 

 Základní mezinárodní a národní legislativní požadavky na léka ské ozá ení: 
Sm rnice rady 2013/59/EURATOM; Zákon . 263/2016 Sb., Zákon . 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, ve zn ní pozd jších p edpis ; Zákon . 
96/2004 Sb. 

Zp sob ukon ení: Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 

Je uznáván i akreditovaný specializa ní kurz Radia ní ochrana pro aplikující odborníky 
(pro obor Radiologie a zobrazovací metody a obor Nukleární medicína). Absolvováním kurzu 
Radia ní ochrana dle kapitoly 3.1.5 je spln na i tzv. odborná p íprava (vzd lávací kurz) pro 
innosti zvlášt  d ležité z hlediska radia ní ochrany ve smyslu zákona . 263/2016 Sb., 

atomový zákon, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen „zákon . 263/2016 Sb.“) a vyhlášky 
.409/2016 Sb., o innostech zvlášt  d ležitých z hlediska jaderné bezpe nosti a radia ní 

ochrany, zvláštní odborné zp sobilosti a p íprav  osoby zajiš ující radia ní ochranu 
registranta. 

3.1.6 Kurz Radiofarmacie v praxi 

Rozsah min. 16 hodin 

Cíl Osvojit si základy radiofarmacie v praxi. 

 Rozpis u iva 
Min. po et 

hodin 

Legislativní požadavky týkající se radiofarmak 4 

Zajišt ní jakosti p ípravy radiofarmak na odd lení nukleární medicíny 4 

P íklady a výpo ty k atesta ní zkoušce 2 

Radiofarmaceutická chemie a pokro ilé analytické metody 2 

Vedení dokumentace na úseku radiofarmacie 2 

Výroba radionuklid  a radiofarmak – specifika a požadavky 1 



 

 

Distribuce radiofarmak – specifika a požadavky 1 

Zp sob ukon ení: Hodnocení, shrnutí, zp tná vazba. 

3.2 Praktická ást 

Charakteristika pracovišt  Min. délka 
praxe 

Povinná praxe probíhá ve zdravotnických za ízeních zabývajících se p ípravou 
radiofarmak.  

48 m síc  

Z toho: Pracovišt  nukleární medicíny s p ípravou radiofarmak pro PET 2 dny 

Pracovišt  nukleární medicíny s p idruženým l žkovým odd lením 
pro radionuklidovou terapii (zejména 131I) 

2 dny 

Pracovišt  s p ípravou širšího sortimentu radiofarmak (se kterými nemá 
uchaze  v tší zkušenosti) 

2 dny 

Seznam výkon  
Min. po et 

výkon  

P íprava RF pro diagnostiku perfúze a funkce srde ního svalu 30 

P íprava RF pro diagnostiku žilní trombózy 5 

P íprava RF pro vyšet ování arteriálního systému 5 

P íprava RF pro ventila ní a perfuzní vyšet ení plic 30 

P íprava RF pro diagnostiku pr toku krve mozkem, receptorová diagnostika 15 

P íprava RF pro vyšet ování slinných žláz, transportu potravy jícnem, evakuace  
žaludku, krvácení do GIT, diagnostika tenkého st eva 10 

P íprava RF pro diagnostiku onemocn ní jater a žlu ových cest 5 

P íprava RF pro dynamické a statické vyšet ování ledvin 30 

P íprava RF pro diagnostiku skeletu 30 

P íprava RF pro diagnostiku sleziny a kostní d en  5 

P íprava RF pro diagnostiku lymfatického systému  20 

P íprava RF pro diagnostiku zán tu 5 

P íprava RF pro diagnostiku endokrinního systému 15 

P íprava RF pro onkologickou diagnostiku 15 

 

P edaplika ní p íprava pr myslov  vyráb ných radiofarmak  15 

Kontrola kvality RF – chromatografie na papí e  30 

Kontrola kvality RF – tenkovrstvá chromatografie  30 

Kontrola kvality RF – extrak ní metody 10 

Kontrola kvality RF – stanovení velikosti ástic  5 

Kontrola kvality RF – gama spektroskopie 5 

 

Práce v istých prostorech – operace spojené s p ípravou RF 200 hod. 



 

 

Práce v istých prostorech – operace spojené s údržbou  20 hod. 

Monitorování istých prostor  20 hod. 

 

Objednávání radiofarmak a ostatních lé ivých p ípravk  20 hod. 

P íjem radiofarmak a ostatních lé ivých p ípravk  20 hod. 

Skladování a evidence radiofarmak a ostatních lé ivých p ípravk  20 hod. 

Odstra ování radioaktivního odpadu a jeho evidence 20 hod. 

Vedení dokumentace a zápis o p íprav  radiofarmak 20 hod.  

Vedení dokumentace a zápis o kontrole radiofarmak 20 hod. 

Vedení dokumentace SOP, kvalifika ních protokol , servisních protokol  atd. 20 hod. 

Zacházení s m i i aktivity 20 hod. 

Zacházení s m i i kontaminace  20 hod. 

Používání ochranných pom cek a další zp soby radia ní ochrany  20 hod. 

Monitorování radia ní kontaminace a sledování osobních dávek 20 hod. 

 
Odborná praxe probíhá na pracovištích, která jsou schopna zabezpe it provád ní výkon  

uvedených v tomto vzd lávacím programu a v logbooku. Seznam výkon  a jejich etnost je 
stanovena jako minimální, aby ú astník specializa ního vzd lávání zvládl danou 
problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické. 

Praxe, v etn  innosti na všech pracovištích, je zaznamenávána a potvrzována 
v logbooku. Uvedená délka praxe je minimální a má sloužit k dokonalému osvojení si všech 
požadovaných výkon . 

3.3 Výsledky vzd lávání 

3.3.1  Teoretické znalosti 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak: 
 orientuje se v právním ádu R, který upravuje poskytování zdravotních služeb, 
 zná legislativu spojenou p ípravou a výrobou lé ivých p ípravk , konkrétn  zákon 

. 378/2007 Sb., se zam ením na radiofarmaka, 
 orientuje se v legislativ  spojené s nakládáním se zdroji ionizujícího zá ení, zejména 

v oblasti radia ní ochrany. 

3.3.2  Praktické v domosti a dovednosti 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak bude p ipraven: 
 samostatn  zajiš ovat, aby p ípravu, výdej a další zacházení s radiofarmaky zajiš ovaly 

pouze osoby s p íslušnou zp sobilostí, 
 zajiš ovat požadovanou zp sobilost prostor, za ízení a p ístroj  k innostem 

souvisejícím s p ípravou radiofarmak. Zejména kontroluje, že injek ní radiofarmaka 
se p ipravují v prostorách požadované t ídy istoty vzduchu, 

 p ipravovat technologické postupy a standardní opera ní postupy pro oblast 
radiofarmak, 



 

 

 p ipravovat a zajiš ovat vedení dokumentace související s p íjmem, p ípravou, kontrolou 
a výdejem radiofarmak, 

 v rozsahu své specializované zp sobilosti provád t innosti spojené s p ípravou 
a kontrolou radiofarmak, v etn  ešení technologických problém . 

4 Hodnocení specializa ního vzd lávání 

a) Pr b žné hodnocení školitelem: školitel pr b žn  prov uje teoretické znalosti a praktické 
dovednosti ú astníka specializa ního vzd lávání, provádí pravideln  v šestim sí ních 
intervalech záznam o absolvované praxi (konkrétních innostech na pracovišti), v etn  
záznam  o všech školicích akcích, kterých se uchaze  zú astnil (v logbooku). 

b) P edpoklad pro p ihlášení k atesta ní zkoušce: 
 absolvování povinné praxe a její zhodnocení v logbooku 
 absolvování povinných i volitelných vzd lávacích akcí 
 p edložení seznamu výkon  v logbooku potvrzené školitelem  
 p edložení vypracované písemné práce na schválené téma (forma literární rešerše nebo 

zpracování výsledk  vlastní praktické práce v oblasti radiofarmak), ve které prokáže 
schopnost samostatn  vy ešit zadaný úkol a která obsahem a po formální stránce 
spl uje všechny požadavky kladené na odborné publikace (25 - 40 stran textu, alespo  
15 literárních citací, pevná nebo kroužková vazba) 

c) Atesta ní zkouška: probíhá dle § 6 – § 7 vyhlášky . 189/2009 Sb., o atesta ní zkoušce, 
zkoušce k vydání osv d ení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, 
záv re né zkoušce akreditovaných kvalifika ních kurz  a aproba ní zkoušce a o postupu p i 
ov ení znalosti eského jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o neléka ských 
zdravotnických povoláních), ve zn ní pozd jších p edpis . 

 ást teoretická – 3 odborné otázky:  p íprava a výroba radiofarmak 
legislativa 
použití radiofarmak 
 

 ást praktická: výpo ty související s p ípravou a aplikací radiofarmak 
provedení písemného testu 
obhajoba písemné práce 

 
Atesta ní zkoušku lze vykonat nejpozd ji do 5 let od spln ní požadavk  daných 

vzd lávacím programem. P i neúsp šném absolvování lze zkoušku opakovat nejd íve 
za 6 m síc  ode dne neúsp šn  vykonané zkoušky. Atesta ní zkoušku lze opakovat nejvýše 
dvakrát. 

 
 



 

 

5 Profil absolventa 

Absolvent specializa ního vzd lávání v oboru P íprava radiofarmak je schopen provád t 
praktickou ást léka ského ozá ení na základ  požadavku indikujícího léka e na pracovištích 
nukleární medicíny zdravotnických za ízení a jiných pracovištích zacházejících 
s radiofarmaky. 

5.1 Charakteristika inností, pro které absolvent specializa ního 
vzd lávání získal zp sobilost 

Odborný pracovník v laboratorních metodách a p íprav  lé ivých p ípravk  
se specializovanou zp sobilostí v oboru P íprava radiofarmak získává specializovanou 
zp sobilost k výkonu odborné innosti a je oprávn n vykonávat innosti, které jsou uvedeny 
v § 143 vyhlášky . 55/2011 Sb. 

6 Charakteristika akreditovaných za ízení a pracoviš  
Vzd lávací instituce, poskytovatelé zdravotních služeb a pracovišt  zajiš ující teoretickou 

výuku i praktické vyu ování ú astník  specializa ního vzd lávání musí být akreditovány 
dle ustanovení § 45 zákona . 96/2004 Sb. 

Tato za ízení musí ú astníkovi zajistit absolvování specializa ního vzd lávání dle tohoto 
vzd lávacího programu. K tomu slouží ádné a plné zapojení školence do práce a dále 
umožn ní studia a pobytu na jiném pracovišti poskytujícím ást p ípravy, která není 
dostupná na vlastním pracovišti. 

6.1 Akreditovaná za ízení a pracovišt  

Personální 

požadavky 

 Školitel praktické výuky m že být zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru „P íprava radiofarmak“ nebo farmaceut se specializovanou 
zp sobilosti v oboru „Radiofarmaka“ s praxí nejmén  3 let v oboru po získání 
specializované zp sobilosti. Zam stnanec akreditovaného za ízení s pracovním 
úvazkem min. 0,5. 

 Pom r školitel/školenec 1:3 

 Školitel doloží svou specializovanou zp sobilost. 

 Školitel teoretické výuky m že být zdravotnický pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru „P íprava radiofarmak“ nebo farmaceut se specializovanou 
zp sobilosti v oboru „Radiofarmaka“ nebo léka  se specializovanou zp sobilostí 
v oboru „Nukleární medicína“ s praxí nejmén  3 let v oboru po získání 
specializované zp sobilosti nebo pracovník s vysokoškolským vzd láním 
a odborností odpovídající p íslušnému tématu. 

 Garant praktické a teoretické výuky má nejmén  5 let praxe od získání 
specializované zp sobilosti.  

 Školitel kurzu Neodkladná první pomoc m že být léka  se specializovanou 
zp sobilostí nebo zvláštní odbornou zp sobilostí v oboru urgentní medicína 
a praxí nejmén  5 let v oboru, p ípadn  se specializovanou zp sobilostí 
ve vyu ované problematice. 

 Školitel kurzu Základy zdravotnické legislativy m že být pracovník se znalostí 
zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, zejména osoby s právnickým 



 

 

vzd láním a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického práva v délce alespo  5 
let. Sou ástí týmu školitel  mohou být i další osoby, zejména osoby, které mají 
praxi v oblasti ízení ve zdravotnictví nejmén  5 let, dále studovali management, 
a  již na vysoké škole nebo v MBA programu, pop ípad  obdobných obor  
vysokých škol i celoživotního vzd lávání. 

 Školitel kurzu Základy legislativy a zabezpe ení jakosti m že být pracovník 
se znalostí zdravotnického práva a ve ejného zdravotnictví, s vysokoškolským 
vzd láním v oboru právo v magisterském studijním programu na vysoké škole 
v eské republice nebo na vysoké škole v zahrani í (pokud je takové vzd lání 
v eské republice uznáváno) a profesní zkušeností v oblasti zdravotnického 
práva v délce alespo  5 let. Školitelé zdravotnického práva dokládají p ehled 
publika ní innosti za posledních 5 let a pedagogickou innost. Školitelé se 
specializovanou zp sobilostí v oboru Praktické lékárenství, Ve ejné lékárenství, 
Klinická farmacie, Farmaceutická technologie, Radiofarmaka, Nemocni ní 
lékárenství nebo se zvláštní specializovanou zp sobilostí v oboru Nemocni ní 
lékárenství. Léka i se specializovanou zp sobilostí a minimáln  dvouletou praxí 
ve vyu ované problematice. Školitelé s minimáln  p tiletou praxí v oblasti 
zabezpe ování jakosti ve výrob  nebo na mikrobiologických pracovištích. 

 Školitel kurzu Radia ní ochrana m že být pracovník se specializovanou 
zp sobilostí v oboru radiologie a zobrazovací metody, nukleární medicína a 
pracovní léka ství. Radiologi tí fyzici se specializovanou zp sobilostí. Školitelé ze 
státní správy (SÚRO a SÚJB). Další odborníci ve vztahu k vyu ovanému tématu 
s minimáln  p tiletou praxí v tomto oboru. 

 Školitel kurzu Radiofarmacie v praxi m že být farmaceut se specializovanou 
zp sobilostí v oboru radiofarmaka nebo odborný pracovník v laboratorních 
metodách a v p íprav  lé ivých p ípravk  se specializovanou zp sobilostí v oboru 
p íprava radiofarmak (p íloha . 1 k zákonu . 95/2004 Sb. a na ízení vlády . 
31/2010 Sb., o oborech specializa ního vzd lávání a ozna ení odbornosti 
zdravotnických pracovník  se specializovanou zp sobilostí). Léka i se 
specializovanou zp sobilostí v oboru nukleární medicína. Odborníci ve vztahu 
k vyu ovanému tématu s minimáln  p tiletou praxí v tomto oboru. 

Technické 
a v cné 
vybavení 

 Technické a v cné vybavení pracovišt  dle vyhlášky . 92/2012 Sb. 

 Prostory a za ízení pro p ípravu a kontrolu radiofarmak dle zákona . 378/2007 
Sb. a vyhlášky . 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách 
zacházení s lé ivy v lékárnách, zdravotnických za ízeních a u dalších 
provozovatel  a za ízení vydávajících lé ivé p ípravky, ve zn ní pozd jších 
p edpis . 

 U ebna pro teoretickou výuku s p íslušným vybavením. 

 P ístup k odborné  literatu e, v etn  el. databází (zajišt ní vlastními prost edky 
nebo ve smluvním za ízení). 

 Pracovišt  zajiš ující široký sortiment diagnostických radiofarmak, radiofarmaka 
pro terapii, p ípadn  radiofarmaka pro pozitronovou emisní tomografii (PET). 

 Povinná dopl ková praxe probíhá na pracovištích nukleární medicíny. 

 Odborná stáž probíhá na pracovištích zabývajících se p ípravou diagnostických 
radiofarmak a alespo  jeden den na l žkovém odd lení s radionuklidovou terapii. 

 U ebna pro praktickou výuku kurzu Neodkladná první pomoc s vybavením: 
manekýn (dosp lý, d tský a novorozenec) umož ující praktický nácvik základní 
i rozší ené neodkladné resuscitace se simultánním záznamem sledovaných 



 

 

vitálních funkcí (zejména respira ních a ob hových) k objektivizaci ú innosti 
provád né resuscitace a možností uložení sledovaných dat do PC a záv re né 
vyhodnocení. Model musí umožnit nácvik: zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest 
pomocí vzduchovod , Combi-tubusu, laryngeálního tubusu, laryngeální masky 
(v etn  intuba ní) a r znými technikami tracheální intubace, um lé plicní 
ventilace z plic do plic ústy, p es masku, ru ním dýchacím p ístrojem/ 
transportním ventilátorem, nácvik intubace d tí/novorozenc  a um lou plicní 
ventilaci, zajišt ní pr chodnosti dýchacích cest koniopunkcí, minitracheotomií 
(krikotomií), punkci pneumotoraxu, zajišt ní vstupu do krevního e išt  – punkci 
a kanylaci periferní žíly, centrální žíly (subclavia, jugularis int.), v. femoralis 
a r zné techniky intraoseálního p ístupu, diagnostiky simulovaných poruch rytmu 
na kardioskopu a volbu farmako- a elektroimpulzoterapie. 

 Po íta ová u ebna pro záv re né testování znalostí u kurzu Neodkladná 
první pomoc - pro objektivní hodnocení je nezbytné pracovat alespo  
s ov eným kvazistandardizovaným testem. 

 Ú astníci kurzu Neodkladná první pomoc obdrží s pozvánkou do kurzu na CD 
u ební texty Léka ská první pomoc k seznámení s tématy, což umožní 
v omezené dob  probrat tak rozsáhlou a náro nou problematiku. 

Organiza ní 
a provozní 
požadavky 

 Poskytování zdravotní pé e (dle p íslušného oboru). 

 Pracovišt  je vybaveno tak, aby byl jeho provoz v souladu se zákonem 
. 263/2016 Sb. a vyhláškou . 422/2016 Sb., o radia ní ochran  a zabezpe ení 

radionuklidového zdroje. 

Bezpe nost 
a ochrana 
zdraví 

 Sou ástí teoretické i praktické výuky je problematika bezpe nosti a ochrany 
zdraví p i práci, hygieny práce a požární ochrany v etn  ochrany p ed ionizujícím 
zá ením. 

 Výuka k bezpe né a zdraví neohrožující práci vychází z požadavk  platných 
právních a ostatních p edpis  k zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 

 Požadavky jsou dopln ny informacemi o rizicích možných ohrožení v souvislosti 
s vykonáváním praktické výuky, v etn  informací vztahujících se k opat ením 
na ochranu p ed p sobením zdroj  rizik. 
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