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Zpráva o činnosti Sekce biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP za r. 2008 
 
 

V současné době má naše odborná společnost  1 192 členů, z toho  je 403 
členů sekce biochemických laborantů. 

Pětičlenný výbor této sekce se schází 6 x do roka a dle potřeby  aktuálně 
koresponduje pomocí e-mailových zpráv.  

 
V září 2007 výbor připravil plán odborných vzdělávacích akcí na rok 2008. 

Bylo již konány 3 jednodenní  pracovní konference, 44. celostátní sjezd 
biochemických laborantů -  BIOLAB 2008 a v listopadu bude uspořádána další 
jednodenní pracovní konference v Praze a v prosinci dvoudenní regionální  
konference v Karlově Studánce.  

27.3.2008 se konala ve výukovém centru FN Hradec Králové pracovní 
konference na opakované téma „Nutriční problematika“. Akce se zúčastnilo 100 
laborantů.  

10. dubna 2008 se konala v Praze pracovní konference na téma „Klinická 
biochemie extravaskulárních tekutin“, které bylo přítomno více jak 200 účastníků.  

22.5.2008 se toto výše uvedené téma opakovalo na pracovní konferenci 
v Jindřichově Hradci s účastí cca 70 laborantů. 

Ve dnech 1 . – 3. června 2008 se konal v Brně velmi úspěšný 44. celostátní 
sjezd biochemických laborantů – BIOLAB 2008, kterého se zúčastnilo  437 
účastníků, přítomno bylo 17 vystavovatelských firem, předneseno bylo 38 odborných 
prací a dalších 32 vystaveno formou posterů. Na závěr sjezdu byly vybrány a 
oceněny  tři nejlepší přednášky a tři nejlepší postery, jejichž prvním autorem byl 
zdravotní laborant. Odezva všech účastníků byla velmi kladná, proto za BIOLAB patří 
velký dík hostitelům a organizátorům z OKBH FN Brno Bohunice – prim. Doc. MUDr. 
M. Dastychovi, vrchní laborantce H. Horákové, dále organizační agentuře CBT a 
výboru ČSKB. 

Na BIOLABu 2008 byla udělena dvě ocenění.  „Čestné členství ČSKB“ bylo 
předáno paní Miloslavě Kapustové, vrchní laborantce OKB FN Olomouc za 
dlouholetou práci pro ČSKB, podporu a propagaci klinické biochemie v moravském 
regionu a za její přednáškovou činnost na našich odborných akcích. 
A druhé „Čestné členství ČSKB“ bylo předáno paní. Bc. Martině Bunešové, vrchní 
laborantce ÚKBP FN v Motole Praha za významnou práci pro ČSKB v oblasti rozvoje 
odbornosti biochemického laboranta, napomáhání ve vytváření podmínek pro 
seznamování odborné a laické veřejnosti s prací a pravidly práce laboratorní 
diagnostiky. 
 Do plánu odborných vzdělávacích akcí sekce BL byla zařazena další pracovní 
konference na téma „Monoklonální gamapatie a volné lehké řetězce“. Bude se konat 
dne 20.10. 2008 v Lékařském domě v Praze. 

6. listopadu 2008 bude v Praze v Lékařském domě pořádána pracovní  
konference na téma „Současné možnosti laboratorní diferenciální diagnostiky anémií“ 
a 9. - 10. prosince se bude v Karlově Studánce konat dvoudenní regionální 
konference na téma „Varia“. 

Pro příští rok má naše sekce připravený  plán odborných akcí, které budou 
součástí vzdělávacího programu ČSKB. Budou uspořádány 4 pracovní jednodenní 
konference a  jedna dvoudenní regionální konference. Další návrhy na aktuální 
témata jsou z řad členské základny vítány. 
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Výbor spolupracuje se subkatedrou klinických laboratoří NCO NZO V Brně, 
konkrétně s paní RNDr. Pavlou Hložkovou, vedoucí subkatedry klinické biochemie..  
Od září 2007 začala v Brně teoretická výuka nového tříletého typu vzdělávání 
zdravotních laborantů – Specializační studium pro zdravotní laboranty, obor klinická 
biochemie. Vzdělávání zdravotních laborantů bylo věnováno jedno téma na BIOLABu 
2008 a znovu bude tato problematika projednávána na pracovní konferenci naší 
sekce v příštím roce 2009. 

 
Místopředsedkyně naší sekce Bc. Martina Bunešová je členkou výboru Sekce 

zdravotních laborantů ČAS a tím máme zajištěnou velmi úzkou spolupráci. Na 
webových stránkách jsou uvedené odborné akce této sekce ČAS . Hlavním úkolem 
této významné spolupráce je projednávání možností vzdělávání zdravotních 
laborantů a připomínkování předkládaných návrhů pro MZ ČR.  

 
Předsedkyně sekce biochemických laborantů se pravidelně účastní jednání 

hlavního výboru ČSKB a důležité informace přenáší do výboru sekce. V letošním  
roce oslaví Odborná společnost ČSKB 50. výročí svého založení a náš výbor se 
bude za laboranty podílet na obsahu publikace, která bude k tomuto výročí vydána a 
obdrží ji každý člen ČSKB. 
V programu slavnostního přednáškového odpoledne, které bude uspořádáno dne 
10.10.2008 v Praze uvede předsedkyně sekce BL Zdena Rychnovská svoji 
prezentaci s názvem „Zdravotní laborant včera, dnes a zítra“. 

 
 

 
Zpracovala : Z. Rychnovská 
8.9.2008 

 


