
PŘÍLOHA č. 1  

Prof. MUDr. Tomáš Zima, Dr.Sc.  

předseda ČSKB ČLS JEP  

Věc: Specializační vzdělávání biochemických laborantů.  

Vážený pane předsedo,  

z důvodu dlouhodobých, přetrvávajících problémů v oblasti specializačního vzdělávání 
zdravotních laborantů v oboru klinické biochemie (viz. Zápisy z jednání výboru biochemických 
laborantů č. 1/2009) Vás žádáme, jako předsedu odborné společnosti, o podporu řešení tohoto 
stavu.  

Z dokumentů MZ ČR je doložitelné, že teoretická část akreditace pro výuku specializačního 
studia laboratorní metody byla udělena NCONZO, Vinařská 6, 603 00 Brno pro období 
01.04.2007 - 31.03.2010.  

Organizační zajištění právě probíhajících vzdělávacích bloků je velmi slabé, účastníci dostávají 
informace pozdě, mnohdy pouze telefonickou formou. Situace na NCONZO je neúnosná, a to 
zvláště po odchodu Dr. Tesařové ze subkatedry klinických laboratoří.  

Vedení NCONZO nejeví snahu o spolupráci a na kontakty z naší strany nereaguje.  

Zprostředkovaně jsme získali informaci, že kurz, začínající v listopadu 2009, bude probíhat 
v sídle firmy BioVendor - Laboratorní medicína a.s., CTPark, Evropská 873, Modřice. Pomocí 
telefonického dotazu na firmě jsme získali další informaci, že firma Bio Vendor požádala u MZ 
ČR o akreditaci teoretické části specializačního studia v oboru klinické biochemie, kterou údajně 
obdržela s tím, že garantem je RNDr. E. Kostihová (oficiální informaci nemáme k dispozici).  

Následně firma oslovila NCONZO s „žádostí o přidělení studentů“ a tento seznam byl firmě 
pracovníky NCONZO předán, aniž by byli uchazeči o vzdělávání o tomto kroku informováni.  

Na dotaz ohledně náplně základního modelu teoretické části specializačního studia, zaslala 
RNDr. P. Hložková následující přehled témat a přednášejících:  

Metody zdravotnického výzkumu Doc. PhDr. S. Bártlová, Ph. D.  

Základy pedagogické edukace PhDr. P. Bastl  

Správná laboratorní práce RNDr. M. Malý  

Základy komunikace Mgr. L. Minibergerová  

První pomoc R. Krejčí  

Zdravotnické právo Mgr. P. Kyzlink  

Ochrana veřejného zdraví MUDr. L. Prokopová  



Krizový management Ing. V. Nekvapilová  

Management a financ. zdravotnictví Ing. I. Kulheim  

Dále jsme získali informaci, že akreditaci pro výuku teoretické části specializačního vzdělávání 
pro zdravotní laboranty v oboru klinické biochemie od MZ ČR obdrželo i pracoviště FN Brno, 
Bohunice, kde je odborným garantem Doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA  

Žádáme Vás o ověření, zda jsou výše uvedené informace relevantní.  

Pokud se jedná o fakta, navrhujeme zveřejnit adresy a kontakty na nově akreditovaná pracoviště 
na webových stránkách ČSKB ČLS JEP tak, aby kolegyně a kolegové mohli nejen využít tyto 
možnosti, ale aby si také mohli mezi nimi svobodně vybrat.  

Na závěr Vás žádáme o názor výboru ČSKB, kterou z těchto dvou možností považujete za 
správnější.  

Děkujeme za pomoc a podporu, s pozdravem za výbor biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP  

Z. Rychnovská, předsedkyně výboru sekce BL ČSKB 

Mgr. M. Bunešová, místopředsedkyně výboru sekce BL ČSKB  

V Praze, 21.10.2009 - projednáno a schváleno výborem sekce BL  

 

 

 

 

 

 




