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Zdravotnictví 2019:
Klíčoví „stakeholdeři“ českého
zdravotnictví v hotelu Grandior
			
více od str. 6

O ČEM SE MLUV Í

Změny v aprobaci
a „zpětný průlom“ ve věci TČM
Na začátku října poslanci schválili senátní návrh Aleny Dernerové a Vladimíra Plačka na novelizaci zákona, která
vyřazuje tradiční čínskou medicínu z nelékařských zdravotnických oborů. Součástí novelizačního balíku je také úprava
pravidel aprobačních zkoušek.
Oficiální zařazení tradiční čínské medicíny
mezi nelékařské zdravotnické obory
s potenciálem vlastního akreditovaného
vysokoškolského oboru nemělo dlouhé
trvání. Když novela prošla legislativním
procesem před zhruba rokem a půl, stalo se
tak za nesouhlasu ČLK, lékařských fakult
nebo třeba i klubu skeptiků, který lobbistům
za TČM udělil Bludný balvan v kategorii
družstev. Naopak mezi zastánce tehdy patřil
například i současný náměstek ministra
zdravotnictví pro zdravotní péči Roman
Prymula (který stál u vzniku ambulance
TČM při hradecké fakultní nemocnici, jíž
byl ředitel, a za jehož účasti byla během
vládní návštěvy Číny podepsána smlouva
o výstavbě celého pavilonu TČM v téže
nemocnici.)
Nutno připomenout, že někdejší ministr
zdravotnictví Miloslav Ludvík i předseda

sněmovního výboru pro zdravotnictví
Rostislav Vyzula argumentovali ve prospěch
novely podobně, jako dnes argumentují
tvůrci zákona o léčitelství. I tehdy mělo být
cílem obecně řečeno dostat alternativní
medicínský obor pod kontrolu a zajistit
řádné a odpovědné vykonávání praxe.
Odpůrci obou zákonů zase shodně
varovali a varují před legitimizací
a zrovnoprávněním alternativního,
nevědeckého a eventuálně škodlivého
přístupu a odčerpávání financí, které jsou
potřeba jinde.
Právě s chystaným zákonem o léčitelství
je dáváno vyškrtnutí čínské medicíny do
souvislosti – v budoucnu by totiž měly být
zákonem ošetřeny všechny léčitelské obory
včetně TČM. Nepůjde však o stejnou míru
zrovnoprávnění, jaké se TČM krátce těšila.
Léčitelé možná budou povinni se registrovat

a vést dokumentaci; s vyučováním
alternativní medicíny na zdravotnických
školách se ovšem nepočítá.
Stavba kliniky TČM při FN Hradec
Králové, kterou má financovat u nás již
proslulá čínská společnost CEFC, je v tuto
chvíli u ledu a součástí hradecké nemocnice
se s největší pravděpodobností nestane.
Na návrh poslance Davida Kasala
schválila dolní komora také úpravu
pravidel aprobací. Žádost o uznání
způsobilosti bude uchazeč podle novely
moci podat maximálně čtyřikrát. Zkoušku
si bude moci nově rozložit do několika
dnů. Pokud v jedné z částí zkoušky uspěje,
započítá se mu do případných dalších
pokusů. Pokud však neuspěje v praktické
části, nebude moci i při podání nové
žádosti minimálně rok získat povolení
k zahájení odborné praxe.

10 let péče o zdravotnickou
gramotnost
Při příležitosti desetiletého výročí provozu české verze informačních internetových stránek www.labtestonline.cz
zhodnotili její provozovatelé a představitelé odborných společností jejich úspěšnost i prospěšnost. Sešli se pod záštitou
rektora Tomáše Zimy v Karolinu.
Nekomerční internetový projekt založila
v roce 2001 Americká asociace klinické
chemie. Díky Evropské asociaci výrobců
diagnostik se projekt rozšířil také do
evropských zemí – 10. října byl po dohodě
s Českou společností klinické biochemie
zahájen provoz české mutace.
Od počátku byly všechny materiály
vytvářeny a garantovány odborníky. Údaje
v překladech do češtiny jsou upravené dle
českého kontextu. Odbornou garanci i pokrytí
nákladů na americkou licenci převzala v roce
2017 Česká asociace výrobců a dodavatelů
diagnostiky in vitro (CZEDMA).
„Na stránkách naleznete stovky
článků, 310 hesel o laboratorních testech,
informace o 180 onemocněních, informace
o screeningových programech, sekce
často kladených dotazů. Návštěvnost má

vzrůstající tendenci, v současnosti jde o 25 000
unikátních návštěvníků měsíčně. Polovinu
návštěvníků tvoří zdravotníci, 20 % pacienti
a zbytek ostatní zájemci,“ uvedl v průběhu
konference předseda rady Lab Tests Online
a přednosta Ústavu lékařské biochemie
a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN
Jaroslav Racek.
Stránky Lab Test Online splňují osm
základních podmínek kodexu neziskové
organizace Health On the Net a jsou držitelem
certifikátu „HONcode“, který kromě
odbornosti zaručuje také neziskovost projektu
a absenci reklam na stránkách.
Cílem provozovatelů je zvyšování
zdravotní gramotnosti, která v České
republice není podle náměstka ministra
Romana Prymuly ideální. Všichni
představitelé odborných společností na

setkání zdůrazňovali potřebu osvěty.
Nedostatečně jsou podle nich využívány
existující preventivní a screeningové možnosti
současného systému a lidé nedodržují
zdravý životní styl. Navíc se mohou ztratit
v informačním chaosu na internetu, kde na
ně útočí propagátoři alternativní medicíny.
„Internet snese všechno, ale ne všechno, co je
psáno, je dáno. Jsem rád, že tu máme validní
zdroj informací,“ řekl předseda společnosti
pro aterosklerózu Michal Vrablík.
Zástupci projektu komunikují s veřejností
také prostřednictvím médií; pořádají akce
v čekárnách s názvem „Víte, co skrývá vaše
krev?“, které mají upozornit na důležitost
laboratorní diagnostiky; ve spolupráci
s ústavem Zdravotní gramotnost pořádají
„Den krve“ pro zaměstnance velkých firem.
Mgr. Lukáš Malý
Zdravotnictví a medicína, 11/2018
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