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Proč PS KardioTech vznikla?

• Prohlubuje se spojení klasické medicíny a vysoce specializovaných výkonů s 
potřebou špičkového personálního i materiálního technického zajištění

• Odborné, kvalifikované a pevné pojítko mezi medicínou a technikou se stává 
stále nepostradatelnějším

• Chceme tyto profese zviditelnit, pracovat na zásadním zvýšení jejich 
postavení, zodpovědnosti, kompetencí, prestiže a ohodnocení

• KardioTech logicky navazuje na činnost Sekce odborných pracovníků v 
arytmologii, který vznikla již v roce 2003 pod ČAS, kterou upravuje a rozšiřuje



Jaké je poslání PS KardioTech?

• Fungovat jako sdružující platforma pro odborné, především nelékařské profese 
z oblastí kardiologie a kardiochirurgie

• Poskytovat zázemí při vzdělávání, vědeckých aktivitách, osobním rozvoji

• Nastavit spolupráci s ostatními pracovními skupinami ČKS

• Podpořit začlenění do zahraničních aktivit - v rámci Evropy i zbytku světa
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Pro koho je PS KardioTech určena?

• Primárně pro absolventy biomedicínských oborů z technických a lékařských 
fakult, pracujících v klinickém i firemním prostředí s kardiologickým 
zaměřením, pro historicky etablované EP techniky

• Zájemci z řad lékařů jsou vítáni už z důvodu naší velmi úzké spolupráce –
srdeční elektrofyziologie, arytmologie, neinvazivní metody…

• Střední a vyšší zdravotnický personál – sestry především interesované ve 
výzkumu na nejrůznějších pozicích v oblasti kardiologie a kardiochirurgie

OTEVŘENÁ PLATFORMA PRO ODBORNÉ PROFESE V KARDIOLOGII A KARDIOCHIRURGII



Nároky na specialisty z oblasti biomedicíny

• Mluvíme především o biomedicínských a klinických technicích (1. stupeň VŠ 
vzdělání) a inženýrech (2. či 3. stupeň VŠ vzdělání)

• Zdaleka se už nejedná jen o technické – „industry“ zajištění provozů, ale tito lidé 
jsou dnes plnohodnotnými, iniciálně vysokoškolsky vzdělanými, technicko -
zdravotnickými profesionály. V rámci diagnózy se samostatně rozhodují, v 
klinickém prostředí úzce pracují s pacienty.

• Jsou lékařům rovnocennými partnery, často vedou vlastní vědecké projekty, 
studují nejvyšší stupeň akademického vzdělání (doktorské), vyučují na lékařských 
fakultách a přednáší na mezinárodních lékařských vědeckých konferencích 



Složení PS KardioTech

• Zastoupení členů dle „titulů“ k 10.11. 2017, celkový počet 75

Ing.

MUDr.

Bc.
Mgr.DiS.

Ing. 53 71%

MUDr. 11 14%

Bc. 5 7%

Mgr. 4 5%

DiS. 2 3%
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Děkujeme! PS KardioTech je tu pro Vás!


