STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS Bc. Anna Skalická

Jméno:
Anna Skalická / Trippeová / Bc.
Narozena: 1951 v Praze
Osvědčení k výkonu zdr. povolání bez odb. dohledu
PŘEHLED ODBORNÉ A SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI:
1966 – 1970 Střední zdravotnická škola, obor zdravotní laborant - maturitní
zkouška
1991 - 1992 Specializační studium Laboratorní metody v lékařské imunologii
2002 - 2003 Specializační studium Management v ošetřovatelství
2004 – 2007 2. lékařská fakulta UK Specializace ve zdravotnictví/ zdravotní
Laborant/ - diplom Bc.
PŘEHLED DOSAVADNÍ ZDRAVOTNICKÉ A PEDAGOGICKÉ PRAXE:
1970 – 1989 FN Motol, Oddělení klinické biochemie
1989 – dosud FN Motol, Ústav imunologie, od roku 1992 vrchní laborantka
2004 – 2006 VOŠ Praha 1, obor zdravotní laborant, výuka teorie a praxe
2005- dosud Výuka studentů bakalářů, obor zdravotní laborant, 2.LF UK
2008 – dosud Garant výuky zdr. laborantů specializačního vzdělávání v oboru
alergologie a lékařská imunologie – akreditováno MZ ČR
PŘEHLED O DOSAVADNÍ ŠKOLÍCÍ ČINNOSTI ŠKOLITELE:
1995 – dosud praktická měsíční výuka studentů SZŠ a VOŠ - imunologické
vyšetřovací metody
1995- dosud školitel specializačního vzdělávání obor pro zdravotní laboranty –
Alergologie a klinická imunologie od roku 2008 garant tohoto vzdělávání,
akreditováno MZ ČR
1998 – dosud teoretická výuka pro absolventy nastupující do FN – Správná
laboratorní praxe
2005 - dosud praktická výuka studentů bakalářského studia 2.LF UK v rámci
předmětu imunologie
Jiné aktivity:
1992 – dosud členka výboru zdr. laborantů od jeho založení
1994– dosud členka prezidia ČAS
2004 – 2006 předsedkyně profesní organizace zdravotních laborantů
2004 – dosud členka Akreditační komise MZ ČR
2005 – dosud členka kreditní komise ČAS, od roku 2008 – předsedkyně
2011 – dosud předsedkyně sekce zdr. laborantů

Granty:
spoluřešitel

IGA MZ ČR 9529, protilátky u dětí po transplantaci
kostní dřeně
spoluřešitel
IGA MZ ČR 5069-1, tvorba národních standard
spoluřešitel
IGA MZ ČR 3933-3, imunitní systém u dětí s
cystickou fibrozou
Spoluřešitel výzkumných úkolů Ústavu imunologie FN Motol
Publikační činnost:
Pracovní návody pro zdravotní laboranty
E-learningové kurzy pro zdravotní laboranty
Brožura pro Zl – Preanalytická fáze laboratorního vyšetření
Přednášková činnost:
Pravidelné přednášky na odborných konferencích a celostátních seminářích pro
zdravotní laboranty v oboru lékařská imunologie
2008 – celostátní vzdělávací projekt pro nelékařské zdr.pracovníky
Preanalytická fáze laboratorního vyšetření – přednášky ve všech krajích
Příprava historicky prvního bakalářského studia v oboru zdravotní
laborant a jeho uvedení do praxe.

