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ZaZaččáátkytky ččinnostiinnosti……

•• Po nPo náávratu prof. Hovratu prof. Hořřejejšíšího ze ho ze 
studijnstudijníího pobytu v Londýnskho pobytu v Londýnskéém m 
biochemickbiochemickéém m úústavustavu

•• Dle tohoto vzoru se zorganizujDle tohoto vzoru se zorganizujíí
biochemickbiochemickáá vyvyššetetřřeneníí na na II.. iinternnterníí
klinice v Prazeklinice v Praze



NejzNejzáákladnkladněějjšíší vyvyššetetřřovováánníí
provprováádděěli sami lli sami léékakařři nebo snai nebo snažživivíí medici, medici, 

pozdpozděěji sestry, drogisti a dalji sestry, drogisti a dalšíší technicktechnickéé ssíílyly

budovbudováánníí prvnprvníí centrcentráálnlníí laboratolaboratořřee



PrvnPrvníí šškolakola propro laborantylaboranty
vznikla v Praze I. Na Alvznikla v Praze I. Na Alššovověě nnáábbřřeežžíí (1948(1948--1949)1949)



NovNovéé uuččebniceebnice



LaboratornLaboratorníí ppřříístrojestroje
mikroskop, polarograf, polarimetr, mikroskop, polarograf, polarimetr, 

kolorimetr, kolorimetr, ……..



PulfrichPulfrichůůvv fotometrfotometr



6. 6. pprosinecrosinec 19621962
• Založení komise biochemických 

laborantů v Praze za účasti prof. 
Homolky

• R.1964 první celostátní konference 
biochemických laborantů Jilemnice



CelostCelostáátntníí pracovnpracovníí konferencekonference

B I O L A BB I O L A B

1964  (4.-6.6.)  JILEMNICE  - Emil STACH
1965  (27.-29.5.)  BRNO  - Jiřina PILOVÁ
1966  (26.-28.5.)  BRATISLAVA  - Hana GUBALOVÁ
1967  (29.6.-1.7.)  HRADEC KRÁLOVÉ - Dagmar SLÁMOVÁ
1968  (4.-6.7.)  OLOMOUC  - Anna STRATILOVÁ
1969  (26.-27.6.)  BANSKÁ BYSTRICA - Priska ŠPENÍKOVÁ
1970  (1.-3.7.)  KLADNO  - Miroslav PADEVĚT
1971  (30.9.-1.10.)  OSTRAVA  - Miroslav DAŠECKÝ
1972  (7.-8.9.)  KOŠICE  - Helena VAŠČÁKOVÁ
1973  (29.5.-2.6.)  JILEMNICE  - Emil STACH
1974  (19.-22.6.)  CHEB-FRANT. LÁZNĚ - Dagmar ZUNOVÁ
1975  (22.-25.6.)  NITRA  - Štefan KOŠŤÁL



1976  (4.-7.7.)  BRNO  - Marie STOJANOVÁ
1977  (4.-7.7.)  ČESKÉ BUDĚJOVICE  - Věra VOŘÍŠKOVÁ
1978  (18.-20.10.)  SOKOLOV  - Blažena ROTTOVÁ
1979  (5.-7.7.)  BANSKÁ BYSTRICA  - Priska ŠPENÍKOVÁ
1980  (27.-30.8.)  KLADNO  - Miroslav PADEVĚT
1981  (3.-5.6.)  ČESKÝ KRUMLOV  - Marta ŠEDINOVÁ
1982  (5.-7.7.)  TOPOĹČANY  - Július ŠURIAK
1983  (4.-7.9.)  HRADEC KRÁLOVÉ - Hana ŠERCLOVÁ
1984  (2.-4.7.)  NOVÉ ZÁMKY  - Magdalena BLAHOVÁ
1985  (1.-3.7.)  JIHLAVA  - Jaromír MEDUNA
1986  (16.-18.6.)  CHEB-FRANT.LÁZNĚ - Sonia ŠTRÉROVÁ
1987  (21.-23.9.)  PRIEVIDZA  - Terézia BUJNOVÁ
1988  (4.-7.9.)  LIBEREC  - Zdena RYCHNOVSKÁ
1989  (29.8.-1.9.) OSTRAVA  - Eva SOLDÁNOVÁ
1990  (10.-12.9.)  KOŠICE  - Eva SKÁLOVÁ
1991  (13.-15.5.)  PARDUBICE  - Marie DVOŘÁKOVÁ
1992  (19.-21.10.)  BRATISLAVA  - Edita TAHOTNÁ
1993  (29.8.-1.9.)  BRNO  - Věra POSPÍŠILOVÁ



1994  (29.6.-1.7.) MOST  - Jiří HLAVÁČ
1995  (19.-21.6.) PRAHA  - Marie VÉMOLOVÁ
1996  (16.-19.9.) HRADEC KRÁLOVÉ - Hana ŠERCLOVÁ
1997  ( 29.6.-1.7.) PELHŘIMOV  - Hana HARUDOVÁ
1998  (21.-23.6.) LIBEREC  - Zdena RYCHNOVSKÁ
1999  (20.-22.6.) VSETÍN  - Marta MACHÁLKOVÁ
2000  (25.-27.6.) ÚSTÍ NAD LABEM  - Marta ŠLAPALOVÁ
2001  (9.-11.9.) PLZEŇ - Jaroslava KUBÍNOVÁ
2002  (16.-18.6.) OLOMOUC  - Petr SCHNEIDERKA
2003  (6.-8.4.) PRAHA  - Tomáš ZIMA
2004  (16.-18.5.) UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Antonín ZAJÍC
2005  (19.-21.6.) LIBEREC  - Zdena RYCHNOVSKÁ
2006  (21.-23.5.) ČESKÝ KRUMLOV  - Zdena RYCHNOVSKÁ
2008  (1.-3.6.) BRNO - Milan DASTYCH



19601960
InstitutInstitut pproro daldalšíší vzdvzděělláávváánníí

ststřřednedníích ch zdravotnických zdravotnických 
pracovnpracovnííkkůů -- BRNOBRNO



LaboratornLaboratorníí oboryobory
•• BB ii oo cc hh ee mm ii ee
•• HH ee mm aa tt oo ll oo gg ii ee
•• TT rr aa nn ss ff úú z n z n íí s l u s l u žž b ab a
•• MM ii kk r r oo bb ii oo ll oo gg ii ee
•• II mm uu nn oo ll oo gg ii ee
•• H i s t o l o g i eH i s t o l o g i e
•• GG ee nn ee tt ii kk aa
•• BB aa kk tt ee rr ii oo ll oo gg ii ee
•• PP aa rr aa zz ii tt oo ll oo gg ii ee



…… prvnprvníí (( i i automatickautomatickéé ) ) 
analyzanalyzáátorytory



…… imunochemickimunochemickéé analyzanalyzáátorytory



……analyzanalyzáátorytory pro pro vyvyššetetřřeneníí momoččee



……analyzanalyzáátory tory propro vyvyššetetřřeneníí
vnitvnitřřnníího ho prostprostřřededíí



…… aa daldalšíší



ModulModuláárnrníí analytickanalytickéé systsystéémymy



DDůůrazraz na na preanalytickoupreanalytickou ffáázi zi 
laboratornlaboratorníího ho 

vyvyššetetřřeneníí



NovNovéé vzdvzděělláávváánníí zdravotnzdravotníích ch 
laborantlaborantůů

•• r. 2001, zdravotnickr. 2001, zdravotnickáá šškola kola -- obor obor 
diplomovaný zdravotndiplomovaný zdravotníí laborantlaborant

•• r. 2005, tr. 2005, třřííletletéé studium na vysokých studium na vysokých 
šškolkoláách ch -- zdravotnzdravotníí laborant laborant BcBc..



ZmZměěny ny v v organizaci organizaci vzdvzděělláávváánníí

•• 19.3.2003 z19.3.2003 zřříízenzeníí NNáárodnrodníího centra ho centra 
ooššetetřřovatelstvovatelstvíí a nela neléékakařřských ských 
zdravotnických oborzdravotnických oborůů (NCO NZO) v Brn(NCO NZO) v Brněě

•• Od 1.9.2007 Od 1.9.2007 -- novnovéé postgradupostgraduáálnlníí
vzdvzděělláávváánníí -- teoretickteoretickáá výuka výuka 
specializaspecializaččnníího vzdho vzděělláávváánníí v oboru klinickv oboru klinickáá
biochemiebiochemie



ZZáákon kon čč. 96/2004. 96/2004
uznuznáávváánníí zpzpůůsobilosti k výkonu nelsobilosti k výkonu neléékakařřských ských 
zdravotnických povolzdravotnických povoláánníí a k výkonu a k výkonu ččinnostinnostíí
souvisejsouvisejííccíích s poskytovch s poskytováánníím zdravotnm zdravotníí ppééččee

VyhlVyhlášáška ka čč. 321/2008. 321/2008
stanovenstanoveníí kreditnkreditníího systho systéému pro vydmu pro vydáánníí
osvosvěěddččeneníí k výkonu zdravotnickk výkonu zdravotnickéého ho 
povolpovoláánníí



Budoucnost Budoucnost zdravotnzdravotníích ch 
laborantlaborantůů

•• komplex vzdkomplex vzděělláávacvacíích moch možžnostnostíí
•• ovlovlááddáánníí modulmoduláárnrníích analytických ch analytických 

systsystéémmůů
•• zapojenzapojeníí do výzkumných zdravotnických do výzkumných zdravotnických 

týmtýmůů





DDěěkuji kuji za za pozornost pozornost 
a a ppřřejieji ppřřííjemný jemný den!den!


