
Příloha  č. 2. 5 .   
Stavovského  předpisu  č. 12   České   lékařské   komory 

 
Speciální   podmínky    pro  vydání  licence  školitele  v oboru 

 Tuberkulóza a respirační nemoci 
 

§1 
Předmět  úpravy 

   

Tato  příloha č.  2. 5.  Stavovského předpisu  České lékařské komory  č. 12  upravuje  
podmínky  pro vydávání  licence školitele k následujícím   diagnostickým   a   léčebným   
metodám   užívaným v oboru tuberkulóza a respirační nemoci 
 

a) rigidní a intervenční bronchoskopie 
b) pneumologická cytodiagnostika 

 
§ 2 

 
a) rigidní a intervenční bronchoskopie 

    
Tato licence školitele opravňuje jejího držitele k  výuce léčebných endobronchiálních 

zákroků, které nejsou zahrnuty do specializačních náplní předatestační přípravy v oboru 
tuberkulóza a respirační nemoci vydaných Ministerstvem zdravotnictví ČR ve smyslu ust. § 
25 vyhl. č. 77/1981 Sb (tj. zejm. užití Nd YAG laseru, stentování, elektrokoagulace, 
afterloading). 
 

Základní podmínkou pro vydání této licence je: 
1) Držení licence pro obor tuberkulóza a respirační nemoci. Absolvování 

speciálního kurzu „Bronchologie“, který provádí školící pracoviště 
akreditované Českou lékařskou komorou. 

2)  Požadovaný počet výkonů této metody, které musí být provedeny před 
vydáním licence školitele je 50. Uvedené výkony je nutno provádět 
výhradně na specializovaném pracovišti pod dohledem držitele licence 
školitele lékařského výkonu rigidní a intervenční bronchoskopie; podmínka 
dohledu držitele licence školitele neplatí pro licence školitele vydávané 
v období jednoho roku po nabytí účinnosti tohoto ustanovení, pokud 
dohled prováděl držitel licence k výkonu funkce primáře, vedoucího lékaře, 
příp. lektora v lékařské praxi vydané pro obor tuberkulóza a respirační 
nemoci.  

 
b) pneumologická cytodiagnostika 

 
Tato licence školitele opravňuje jejího držitele k výuce a stanovování morfologické 

diagnózy z odebraného materiálu obsahujícího následující buňky: bronchiální aspiráty, 
kartáčkové biopsie, bronchoalveolární laváž, pleurální výpotky. 

 Základní podmínkou pro vydání této licence je:  
1) Držení  licence nebo splnění podmínek pro vydání licence pro obor tuberkulóza a 

respirační nemoci.  
2) Absolvování dvouleté přípravy a úspěšné absolvování závěrečného pohovoru s 

držitelem licence školitele lékařského výkonu pneumologická cytodiagnostika .  
Pro závěrečný pohovor dle bodu 2 předchozího odstavce konaný v období jednoho roku 

po nabytí účinnosti tohoto ustanovení platí, že držitel licence školitele lékařského výkonu 
pneumologická cytodiagnostika může být nahrazen držitelem  licence k výkonu funkce 
primáře, vedoucího lékaře, příp. lektora v lékařské praxi vydané pro obor tuberkulóza a 



respirační nemoci.  
§ 3 

Účinnost  
Tato příloha č. 2. 5. Stavovského předpisu č. 12 byla představenstvem ČLK schválena dne     
21. 6. 2003 a nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004. 

 


