
Zpráva o činnosti Sekce biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP  
 
V této zprávě nemůže nezaznít poděkování členům výboru, kteří nám na jaře letošního roku 
předali pomyslnou štafetu k další práci. Děkuji paní Zdeně Rychnovské, Marii Vémolové, 
panu Miloši Nejedlému a Jardovi Chaloupkovi. 
ČSKB má ke dni 31.7.2010 1177 členů, z čehož je 364 (30%) zdravotních laborantů. 
Z přehledových statistik je patrné, že patříme mezi větší odborné společnosti, což lze jistě 
přičítat nejen velikosti oboru, ale i zájmu pracovníků v laboratořích klinické biochemie. 
Pětičlenný výbor má v plánu scházet se 5 x do roka a velmi živě využívat ke komunikaci 
elektronickou poštu. V r. 2009 byl připraven plán přednáškové činnosti, který je zdárně plněn. 
Již proběhly pracovní dny s tématy:  

Kardiovaskulární diagnostika 22.4. v Praze s opakováním 6.5.2010 v Jindřichově  
Hradci 
Markery zánětu a markery sepse v  Hradci.Králové 18.3.2010 

Na přelomu května a června proběhl celostátní sjezd biochemických laborantů Biolab 
v Hradci Králové. Sjezd měl, jak je na této  edukační akci zvykem, i samostatnou sekci 
posterů, na níž jich bylo prezentováno 22 a porotou byly vybrány tři nejlepší, které byly 
oceněny. 
V Hradci Králové se sešlo 350 posluchačů, z toho 90 % zdravotních laborantů. Odborná 
sdělení přednášeli, jak je dobrou tradicí, uznávaní experti z řad lékařů, analytiků a jak je už 
několik let krásnou tradicí i biochemičtí laboranti, kteří tím přesvědčivě dokázali, že nejen  
odvádí kvalitní práci, ale že svoji práci umí i prezentovat na vysoké úrovni kolegyním a 
kolegům. Za úspěšný průběh Biolabu patří poděkování týmu pracovníků Ústavu klinické 
biochemie a diagnostiky v HK, v čele s přednostou  prof.. Vladimírem. Paličkou a Bc. Janou 
Blažkovou. 
Nemalé poděkování náleží celému výboru ČSKB za spolupráci při přípravě i vlastním 
průběhu Biolabu. 
Při příležitosti konání celostátního sjezdu biochemických laborantů v Hradci Králové byla 
udělena dvě Čestná členství ČSKB. První z nich pani Martě Machálkové, která je v oblasti 
severní Moravy osobou, kolem níž se díky její informovanosti, aktivnímu zájmu a autoritě 
soustřeďuje značná část odborného a pracovního života  severomoravských kolegyň a kolegů. 
Druhé, nikoli významem, ale pouze pořadím, udělované čestné členství, bylo předáno paní 
Haně Horákové, která se aktivně po řadu let podílí na rozvoji profese biochemický laborant. 
Vždy dávala přednost profesním zájmům před zájmy vlastními. Její přednášková činnost je 
obdivuhodná. Věnuje se, mimo jiné,  problematice glukometrů v POCT, stresu v práci 
zdravotních laborantů a také patří mezi průkopníky, zabývajícími se  preanalytickou fází 
laboratorních vyšetření. 

Je mi ctí, že jsem měla možnost obě tyto dámy, a to dámy v pravém slova smyslu, 
nejen poznat, ale i s nimi spolupracovat. 
Naše odborné, vzdělávací akce zaujaly i redakci Časopisu lékařů českých, kterou jsme byli 
osloveni a na stránkách časopisu již vyšla podrobná zpráva o „Kardiovaskulární diagnostice“ 
a v dalším čísle pak i zpráva z Biolabu. 
Výbor biochemických laborantů se již dlouhodobě zabývá palčivou problematikou profese 
zdravotní laborant. V průběhu roku se předsedkyně účastnila jednání na MZČR, kde byl 
diskutován zákon č. 96/2004 Sb. Ten se týká všech nelékařských pracovníků, laboratorních 
profesionálů, tedy: zdravotních laborantů a vysokoškoláků nelékařů. Podrobné informace, 
nejen z tohoto jednání, jsou na webových stránkách společnosti  o které se s velkým zájmem a 
dovedností stará vědecká sekretářka ing. J. Vávrová Ph.D. 
Je škoda, že byla pouze částečně využita možnost rezidenčních míst pro zdravotní laboranty 
studující PSS. V současné chvíli byla částka na rezidenta zvýšena na 100.000 Kč. 



Již několik let se zdravotní laboranti mohou vzdělávat na vysokých školách v bakalářském 
studiu. V současnosti ve školním roce 2009/2010  je 558 studujících bakalářské studium v 
oboru zdravotní laborant na některé z vysokých škol, které mají akreditaci pro obor zdravotní 
laborant. Z předcházejících let je absolventů bakalářského studia zdravotní laborant 12 z roku 
2007, 131 z roku 2008 a 109 z roku 2009. Pro doplnění, počet absolventů oboru zdravotní 
laborant na VOŠ byl v roce 2008/2009 35. 
V ČR je v současné době 9 vysokých škol, které mají akreditaci k provádění studia oboru 
zdravotní laborant. 
Z uvedených počtů vyplývá vhodnost zaměřit se na tvorbu vzdělávacího specializačního 
programu pro absolventy bakalářského studia. Touto otázkou jsme se začali zabývat a věříme, 
že se i v této oblasti dočkáme významného pokroku.. 
V doposud z organizačního hlediska problematickém postgraduálním studiu (PSS) v oboru 
klinická biochemie se podařilo rozhýbat stojaté vody. Při podání přihlášky k tomuto studiu je 
možné si vybrat nejen, kde posluchač hodlá strávit praktickou část studia, ale je i možnost 
výběru místa studia  teorie.  Jedná se o NCONZO, Masarykova univerzita a Biovendor.  
Pro příští rok má sekce připravený  plán odborných akcí, které budou součástí vzdělávacího 
programu ČSKB. Témata pro pracovní dny v r. 2011 jsou: „Bezpečnost pacientů v procesech 
odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků.“, “POCT ve zdravotnických zařízeních“  
a „Mozkomíšní mok“. Výbor pracuje na novém doporučení ČSKB: „Bezpečnost pacientů v 
procesech odběru, transportu, zacházení a identifikace vzorků“, které bude předloženo na 
konci listopadu výboru ČSKB a dále projde diskuzí v členské základně. 
Nemáme před sebou malé úkoly, ale považujeme se za lidí, kteří jsou nejen pro svůj obor 
zapáleni, ale mají i silné vnitřní přesvědčení a touhu pracovat, takže věříme v úspěchy při 
jejich plnění.. 
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