
příloha č.2 

Co těší a trápí výbor sekce zdravotních laborantů ČSKB 
 
Vážené kolegyně a vážení kolegové, 
obracíme se na vás za výbor sekce zdravotních laborantů při České společnosti klinické 
biochemie ČLS JEP, abychom vás informovali o plánovaných akcích, o problémech, které nás 
tíží a s otázkami, na které bychom určitě všichni chtěli znát odpovědi.  
Na poslední plenární schůzi, konané na sjezdu ČSKB v Brně, zazněly zprávy o činnosti a 
hospodaření společnosti. Byla zmiňována také členská základna. Současný stav:  
Počet členů: 1105 
Muži:   321 z toho lékaři 109, analytici 193, laboranti 21 
Ženy:   784 z toho lékaři: 110, analytici 397, laboranti: 278 
Celkem je tedy 299 členů z řad laborantů, zastoupení 9x Mgr, 7x Bc, 2x Ing. 
Ještě v nedávném čase nás bylo 381! Jak je z čísel vidět, laborantská základna se snížila 
bezmála o 100 členů. Odliv členů je způsoben postupným odchodem silných ročníků do 
penze, nicméně velkou škodou je mizivý až nulový příliv mladé generace do našich řad. 
Ptejme se, proč? Neoslovuje členství v odborné společnosti mladé kolegyně a kolegy? Vědí o 
nás a možnosti členství? Jaké jsou výhody členství v odborné společnosti? Dle stavu členské 
základy to vypadá, jakoby naše povolání zdravotního laboranta bylo mírně na ústupu. Realita 
je ale jiná. Klinické laboratoře praskají pod náporem práce, vyšetřuje se neúnavně ve dne 
v noci jak v nemocnicích, tak v privátních laboratořích, stále vznikají nové laboratoře. 
Zkrátka „léčíme odběry“, jen pacient vybavený laboratorním výsledkem je hoden předstoupit 
před lékaře. Celkový počet zdravotních laborantů v ČR se pohybuje okolo sedmi tisíc, z toho 
jen v biochemických laboratořích je to více než 3000 pracovníků (laborantů, asistentů)! 
V tomto roce je aktualizován zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách výkonu zdravotnických 
nelékařských povolání a povolání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví – rozhoduje 
se, jak a kudy povedou koleje, po kterých pojede náš laborantský vlak v dalších desetiletích. 
Zajímá vás, jak budeme pracovat, jak budeme ohodnoceni, jak se budeme vzdělávat, jak bude 
vypadat pregraduální vzdělávání v našem oboru? Zamysleme se nad tím, jak těžko se 
vyjednává z pozice laborantů na ministerstvu a na jiných institucích souvisejících se 
vzděláváním laborantů o důležitých otázkách jako je pre a postgraduální studiem, nutnost 
zastoupení vysokoškolsky vzdělaných laborantů v laboratořích a s tím související finanční 
ohodnocení, apod. Toto vše vyžaduje velkou podporu co nejširší členské základny odborné 
společnosti.  
Členem České společnosti klinické biochemie při ČLS JEP se může stát každý zdravotní 
laborant – přihlášku lze vyplnit elektronicky (http://www.cls.cz/online-registrace). Základní 
členský příspěvek pro ČLS JEP je 280 Kč, každý člen společnosti ČSKB ještě platí příspěvky 
podle věku (SŠ do 30 let – 70 Kč, ostatní pracující SŠ – 100 Kč). 
Zdravotní laborant se členstvím v ČSKB automaticky stává i členem ČAZL (Česká asociace 
zdravotních laborantů – www.cazl.cz) - tato asociace sdružuje laboranty všech odborností. 
Počet laboratorních pracovníků není a nikdy nebude srovnatelný s počtem sester. Je nutné si 
ale uvědomit, že čím více nás bude zastoupeno v odborné společnosti, tím lépe se bude 
argumentovat na příslušných institucích při vyjednávání a prosazování změn a návrhů nových 
vyhlášek, to je bezesporu pro všechny velmi důležité. 
Zajímá vás členství v ČSKB? Nebo jste členy a máte náměty či připomínky k čemukoli, co 
zde bylo vypsáno nebo naopak tu chybí? Chcete být pravidelně informováni o práci výboru 
sekce zdravotních laborantů? Chcete s námi spolupracovat? Vaše připomínky a náměty velmi 
uvítáme a budeme se na ně těšit. 



Na závěr bychom vás chtěli informovat o připravovaných akcích v roce 2016: v Lékařském 
domě v Praze proběhnou tradičně dvě akce – dne 13. dubna 2016 pracovní konference na 
téma „Vnitřní prostředí – biochemické monitorování nemocných v intenzivní a resuscitační 
péči“a podzimní pracovní konference dne 5. října 2016 na téma „Nádorová onemocnění prsu 
a prostaty“. 
V letošním roce již začaly přípravy na 48. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 
2016, který se uskuteční ve dnech 8. – 10. května 2016 v Srní na Šumavě - tentokrát pod 
záštitou biochemie Nemocnice ve Strakonicích. (www.biolab2016.cz) 
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