
PŘÍLOHA č. 3 

Zpráva o činnosti Sekce biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP za r. 2009 
– pro pracovní konferenci 5.11.2009 v Lékařském domě v Praze 
 
 

V současné době má odborná společnost  1100 členů, z toho  je 400 členů 
sekce biochemických laborantů. 

Pětičlenný výbor této sekce se schází 7 x do roka a dle potřeby  aktuálně 
koresponduje pomocí elektronické pošty. Všechny zápisy z výborových schůzí 
jsou uvedeny na webu ČSKB. 

 
V září 2008 výbor připravil plán odborných vzdělávacích akcí na rok 2009. 

Proběhly tři jednodenní  pracovní konference a dnes čtvrtá zde v Praze. Zbývá 
ještě třídenní regionální  konference v Karlově Studánce ve dnech 2.- 4.prosince 
2009 na téma „Varia“.  

 
19. března 2009 se konala ve výukovém centru FN Hradec Králové 

pracovní konference na opakované téma „Současné možnosti laboratorní 
diferenciální diagnostiky anémií“. Tato akce byla úspěšná s účastí 70 posluchačů.  

 
16. dubna 2009 se konala v Praze pracovní konference na téma 

„Laboratorní diagnostika hepatitid“, které bylo přítomno 200 účastníků. Odborný 
program byl velmi zajímavý a přínosný. 

 
14. května 2009 se toto výše uvedené téma opakovalo na pracovní 

konferenci v Jindřichově Hradci s účastí 105 účastníků. 
 
Dnes  5. listopadu  byla v Praze pořádána pracovní konference na téma  

„Markery zánětů“. Účast je opět vysoká a při této příležitosti upozorňujeme, že 
počet míst v Lékařském domě je omezen i vzhledem k protipožárním opatřením, 
která musíme respektovat, takže nemůžeme přijímat více přihlášek. Navíc toto 
přednesené téma bude opakováno příští rok v březnu ve výukovém centru FN 
Hradec Králové.  

Výbor sekce biochemických laborantů děkuje všem kolegyním a kolegům, 
kteří se aktivně podílejí na přípravě a organizaci odborných biochemických 
vzdělávacích akcí. Všechny pořádané konference mají velmi dobrý ohlas u 
členské základny pro vhodnou odbornou tématiku i bezchybný průběh. 

 
Pro příští rok má sekce připravený  plán odborných akcí, který bude 

součástí vzdělávacího programu ČSKB. Budou uspořádány opět čtyři jednodenní 
pracovní konference,  jedna dvoudenní regionální a  45. celostátní sjezd 
biochemických laborantů – BIOLAB 2010 v Hradci Králové. Přípravy na sjezd už 
začaly ve spolupráci s hlavním výborem ČSKB, pořadateli z ÚKBD LF a FN 
Hradec Králové a organizační agenturou CBT. Byla navržena a schválena 
odborná témata včetně odborných garantů: 

1. Preanalytické procesy – RNDr. Bedřich Friedecký, Mgr. Martina 
Bunešová 

2.  Osteoporóza – prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Miloš Nejedlý 
3. Vyšetření ledvin – prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc., Marie Vémolová 



4. Molekulární biologie a genetika – PharmDr. Lenka Plíšková, 
     Bc. Jana Blažková 
5. Vzdělávání zdravotních laborantů – doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., 

Jaroslav Chaloupka 
6. Varia – Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D., Zdena Rychnovská 
 
Výbor i nadále spolupracuje se subkatedrou klinických laboratoří NCO 

NZO V Brně, konkrétně s paní RNDr. Pavlou Hložkovou, vedoucí subkatedry 
klinické biochemie. V Brně probíhá teoretická výuka zdravotních laborantů – 
Specializační studium pro zdravotní laboranty, obor klinická biochemie. Praktická 
výuka pro toto studium je uskutečňována na akreditovaných pracovištích. 
V současné době teoretická výuka tohoto studia poněkud vázne pro určitý 
nesoulad s vedením NCO NZO. Ve studiu jsou nyní  posluchači, kteří byli 
zařazeni v dubnu 2006. Nastalé problémy se řeší ve spolupráci s výborem ČSKB. 
Členská základna bude  o výsledcích dalších jednáních včas  informována. 
 

Místopředsedkyně sekce Mgr. Martina Bunešová a zároveň jednatelka 
výboru Sekce zdravotních laborantů ČAS zajišťuje velmi úzkou spolupráci s touto 
významnou složkou ČASu. Hlavním úkolem je projednávání možností vzdělávání 
zdravotních laborantů a připomínkování předkládaných návrhů pro MZ ČR.  

 
V letošním roce  byl MZ ČR, Odboru vědy a vzdělávání podán 

„Pozměňovací návrh ke katalogu prací – návrh na rozšíření spektra platových tříd 
pro profesi zdravotní laborant“. Výbor sekce zaslal dopis ministryni zdravotnictví 
ČR se žádostí o řešení současných problémů profese zdravotní laborant ve 
smyslu řešení té části katalogu prací, který v současné době neodpovídá 
správnému ohodnocení zdravotních laborantů a možnosti  jejich zařazení do 
vyšších platových tříd. K této naší žádosti přišla z MZ ČR od náměstkyně pro 
zdravotní péči MUDr. M. Hellerové, odpověď, která je zveřejněna na webu ČSKB 
u zápisu č.4/2009 sekce biochemických laborantů. 

 
Informace z této oblasti aktivit výboru jsou uvedeny v zápisech z jednání 

výboru biochemických laborantů při ČSKB. Poslední jednání na toto téma 
proběhlo 3.9.2009 ve Fakultní nemocnici v Motole. Jednání byli přítomni zástupci 
zdravotních laborantů všech odborných společností a výbor zdravotních 
laborantů při ČAS. Výsledkem bylo jednohlasné odsouhlasení sepsání žádosti o 
rozšíření platových tříd pro zdravotní laboranty o třídy 11. a 12. Jedná se o 
opakovanou aktivitu, která je velmi důležitá pro naši profesi. Po projednání 
podaných připomínek bude členská základna informována. 

 
Předsedkyně sekce biochemických laborantů se pravidelně účastní 

jednání hlavního výboru ČSKB a důležité informace přenáší do výboru sekce. 
 V letošním  roce se konal IX. celostátní sjezd ČSKB s mezinárodní účastí 

ve dnech 20. – 22. září 2009 v Praze v Národním domě na Smíchově. Při této 
příležitosti na návrh výboru sekce biochemických laborantů byla udělena „Čestná 
členství ČSKB“ zdravotním laborantkám  Janě Sedlákové z OKBH Kladenské 
nemocnice a Daně Kakrdové z ÚKBD LF UK  a FN Hradec Králové za jejich 
odborný přínos a dlouholetou a obětavou práci v klinické biochemii. 

 



Výbor sekce biochemických laborantů se zabývá přípravou voleb na příští 
funkční období, doporučil  a jednohlasně  schválil účast  kolegyně Jiřiny Pilové 
z Brna ve volební komisi. U příležitosti  IX. Sjezdu ČSKB byla na plenární schůzi 
schválena volební komise a začaly tak přípravy na dvoukolové písemné volby. 
Celý průběh voleb bude zveřejněn v zápise č. 33 z jednání  hlavního výboru 
ČSKB. 

 
Výbor sekce biochemických laborantů přeje všem členům šťastné, veselé 

a v klidu prožité vánoční svátky, do Nového roku 2010 pak hodně zdraví, štěstí, 
úspěchů a rodinné i pracovní pohody.  

 
 
Zpracovala : Z. Rychnovská 
3.11.2009  




