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Zpráva vědeckého sekretáře a Zpráva sekce biochemických laborantů 
Pardubice, 20.9.2010 
 
Věková struktura: 

trend 2007 2008 2009 2010 
Lékaři 226 224 230 233 

Analytici 550 565 562 574 

SZP 408 403 368 358 

celkem 1184 1192 1160 1165 
 

 
Granty ČSKB 
Biolab    4 
Zahraniční kongresy  2 
 
Informace ČSKB:  
Web, Bulletin FONS, KBM 
Elektronický adresář ČSKB aktuálně:  
E-mail:   780 adres (67 % členů) 

do 30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let nad 61 let
2007 106 238 285 352 202
2008 115 257 293 343 184
2009 75 251 257 338 239
2010 81 239 249 344 252
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Lékaři:    180 (77,3 %) 
Analytici:  445 (77,5 %) 
Laboranti:  156 (43,6 %) 
 
Výbor sekce biochemických laborantů Mgr. M. Bunešová 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Ve zprávě o činnosti sekce biochemických laborantů nemůže nezaznít poděkování členům 
výboru, kteří nám na jaře letošního roku předali pomyslnou štafetu k další práci. Děkuji paní Zdeně 
Rychnovské, Marii Vémolové, panu Miloši Nejedlému a Jardovi Chaloupkovi. 
ČSKB má ke dni 31.7.2010 1177 členů, z čehož je 364 (30%) zdravotních laborantů. Z přehledových 
statistik je patrné, že patříme mezi větší odborné společnosti, což lze jistě přičítat nejen velikosti oboru, 
ale i zájmu pracovníků v laboratořích klinické biochemie. 
Pětičlenný výbor má v plánu scházet se 5krát do roka a velmi živě využívá pro komunikaci elektronickou 
poštu. V r. 2009 byl připraven plán činnosti, který je zdárně plněn. Již proběhly pracovní dny s tématy:  
• Kardiovaskulární diagnostika  22,4, opak JH opak 6.5.2010 
• Markery zánětu a markery sepse Hr.Král 18.3.2010 

Na přelomu května a června proběhl celostátní sjezd biochemických laborantů Biolab v Hradci 
Králové. Sjezd měl, jak je na této edukační akci zvykem i samostatnou sekci posterů, na níž jich bylo 
prezentováno 22, porotou byly vybrány tři nejlepší, které byly oceněny. V Hradci Králové se sešlo 350 
posluchačů, z toho 90 % zdravotních laborantů. Odborná sdělení přednášeli, jak je dobrou tradicí, 
uznávaní experti z řad lékařů, analytiků a jak je už několik let krásnou tradicí i biochemičtí laboranti, kteří 
tím přesvědčivě dokázali, že nejen odvádí kvalitní práci, ale že svoji práci umí i prezentovat na vysoké 
úrovni kolegyním a kolegům. Za úspěšný průběh Biolabu patří poděkování týmu pracovníků Ústavu 
klinické biochemie a diagnostiky v HK, v čele s přednostou – prof. V. Paličkou a Bc. Janou Blažkovou. 
Nemalé poděkování náleží celému výboru ČSKB za spolupráci při přípravě i vlastním průběhu Biolabu. 

Při příležitosti konání celostátního sjezdu biochemických laborantů v Hradci Králové byla udělena 
dvě Čestná členství ČSKB. Pani Martě Machálkové, která je v oblasti severní Moravy osobou, kolem níž 
se díky její informovanosti, aktivnímu zájmu a autoritě soustřeďuje značná část odborného a pracovního 
života severomoravských kolegyň a kolegů. Druhé, nikoli významem, ale pouze pořadím, udělované 
čestné členství bylo předáno paní Haně Horákové, která se aktivně podílí na rozvoji profese biochemický 
laborant. Vždy dávala přednost profesním zájmům před zájmy vlastními. Její přednášková činnost je 
obdivuhodná. Věnuje se, mimo jiné, problematice glukometrů v POCT, stresu v práci zdravotních 
laborantů a také patří mezi průkopníky, zabývajícími se preanalytickou fází laboratorních vyšetření. 

Je mi ctí, že jsem měla možnost obě tyto dámy, a to dámy v pravém slova smyslu, nejen poznat, 
ale i s nimi spolupracovat. 

Naše odborné, vzdělávací akce zaujaly i redakci Časopisu lékařů českých, kdy jsme byli osloveni 
a na stránkách časopisu již vyšla podrobná zpráva o „Kardiovaskulární diagnostice“ a v nejbližším čísle 
vyjde i zpráva z Biolabu. 

Výbor biochemických laborantů se již dlouhodobě zabývá palčivou problematikou profese 
zdravotní laborant. V průběhu roku se předsedkyně účastnila jednání na MZČR, kde byly diskutovány 
zákon č. 96/2004 Sb.– který se týká všech nelékařských pracovníků – mám na mysli laboratorní 
profesionály: zdravotní laboranty a vysokoškoláky nelékaře. Podrobné informace, nejen z tohoto jednání, 
jsou na webových stránkách společnosti – o které se s velkým zájmem a dovedností stará vědecká 
sekretářka ing. J. Vávrová 

Je škoda, že byla pouze částečně využita možnost rezidenčních míst pro zdravotní laboranty 
studující PSS. V současné chvíli byla částka na rezidenta navýšena na 100.000,- kč 

Již několik let se zdravotní laboranti mohou vzdělávat na vysokých školách v bakalářském studiu. 
Nyní, ve školním roce 2009/2010  je 558 studujících Bc obor zdravotní laborant na VŠ, které mají 
akreditaci pro obor zdravotní laborant. Z předcházejících let je 
• Absolventů Bc – ZL:  r.2007 – 12, r. 2008 – 131, r. 2009 – 109 
• Absolventi VOŠ – ZL DiS: r. 2008/2009 - 35 



V ČR je v současné době 9 VŠ, které mají akreditaci pro zdravotního laboranta. 
Z uvedeného vyplývá vhodnost zaměřit se na tvorbu vzdělávacího specializačního programu pro 

absolventy Bc, které je multioborové. Touto otázkou jsme se začali zabývat a věříme, že se i tato oblast 
podaří posunout. 

V organizačně problematickém PSS v oboru klinická biochemie se podařilo rozhýbat stojaté vody 
a při podání přihlášky k tomuto studiu je možné si vybrat nejen kde posluchač hodlá strávit praktickou 
část studia, ale je i možnost výběru místa studia v teorii. Jedná se o NCONZO, Masarykova univerzita a 
Biovendor.  

Pro příští rok má sekce připravený plán odborných akcí, které budou součástí vzdělávacího 
programu ČSKB. Témata pro pracovní dny v r. 2011 jsou: „Bezpečnost pacientů v procesech odběru, 
transportu, zacházení a identifikace vzorků.“, “POCT ve zdravotnických zařízeních“ a „Mozkomíšní 
mok“. Výbor pracuje na novém doporučení ČSKB: „Bezpečnost pacientů v procesech odběru, transportu, 
zacházení a identifikace vzorků“, které bude předloženo na konci listopadu výboru ČSKB a dále projde 
diskuzí v členské základně. 

Nemáme před sebou malé úkoly, ale co také čekat od lidí, kteří jsou nejen pro svůj obor nadšeni, 
ale mají i silné vnitřní přesvědčení a touhu pracovat. 
 




