
Vážená paní 
Mgr. Dana Jurásková, MBA 
Ministryně zdravotnictví ČR 
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2    v Praze, 31.7.2009 
 
Věc: Žádost o řešení současných problémů profese zdravotní laborant 
 
Vážená paní ministryně, 
obracíme se na Vás z pověření výboru biochemických laborantů „ České společnosti klinické 
biochemie“ s žádostí o řešení současných problémů týkajících se zdravotních laborantů. 
Opatření přijata ke stabilizaci všeobecných sester ukázala možnost řešení totožné 
problematiky u profese zdravotních laborantů, kteří jsou druhou nejpočetnější skupinou 
zdravotnických pracovníků, nelékařů. Vzdělávání zdravotních laborantů se vyvíjelo 
kontinuálně se vzděláváním všeobecných sester a logicky z toho plynou stejné problémy. Tzn. 
aktuální nedostatek kvalifikovaných zdravotních laborantů, společenské a finanční 
neohodnocení a navazující odchod laborantů ze zdravotnických zařízení a zároveň problém 
nedostatku absolventů. Absolventi – nyní laboratorní asistenti – nenastupují do praxe 
z důvodu možné práce pouze pod dohledem a to nejen na základě vlastního rozhodnutí, ale 
mnohdy i z důvodu nezájmu pracoviště, kde noční služby zajišťuje jedna laborantka a tou 
nemůže být laborantka pracující pod dohledem. Mnozí z kolegyň a kolegů, kteří vystudovali 
Bc. pokračují v magisterském VŠ studiu. Z celé situace vyplývá požadavek, potvrzený 
informacemi z terénu, aby změny, které se vykonaly v oblasti všeobecných sester, se týkaly i 
profese zdravotních laborantů. 
V rámci kvality péče o pacienta je profese zdravotních laborantů stejně zodpovědná, nezbytná 
a nezastupitelná, jako práce všeobecné sestry. Jedná se o správné stanovení diagnózy a z toho 
plynoucí následný léčebný a ošetřovatelský proces, který není možný bez laboratorních 
analýz. 
Studium zdravotních laborantů je náročné, s vysokým stupněm odbornosti. Zároveň se jedná 
o vysoce specifické obory (klinická biochemie, hematologie, imunologie, transfúzní služba, 
histologie, lékařská genetika, mikrobiologie a další). Problematika duplicitního 
pregraduálního vzdělávání je plně totožná se vzděláváním všeobecných sester. 
Zástupci odborné společnosti ČSKB ČLS JEP jsou opakovaně kontaktováni laboranty 
z praxe, kteří vyslovují nesouhlas se současným stavem a velké obavy z budoucnosti. 

Vážená paní ministryně, žádáme Vás tímto o řešení té části katalogu prací, který  
v současné době neodpovídá  správnému ohodnocení zdravotních laborantů. Podle stávajícího 
katalogu může být zdravotní laborant zařazen pouze do 10. platové třídy, na rozdíl od 
zdravotní sestry, která může být zařazena až do 12. platové třídy.   
Finanční ohodnocení zdravotních laborantů je při stejném vzdělání, náročnosti práce a 
odpovědnosti nesrovnatelné s ohodnocením všeobecné sestry. Žádáme o přehodnocení 
stávající situace a o rozšíření platových tříd pro zdravotní laboranty v katalogu prací o 11. a 
12. třídu. 
Zároveň si dovolujeme nabídnout spolupráci při řešení současné problematiky. 
Za ČSKB, sekci Biochemických laborantů 
 
Zdena Rychnovská     Bc. Martina Bunešová 
předsedkyně výboru sekce bioch. lab.  místopřed. výboru sekce bioch. lab. 
ČSKB ČLS JEP     ČSKB ČLS JEP 
 
Na vědomí: Bc.Nina Müllerová, MZ ČR 


