
Příloha č. 2 

Zpráva vědeckého sekretáře 
členská 
základna 
ČSKB 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lékaři 226 224 230 233 229 231 

Analytici 550 565 562 574 571 582 

SZP 408 403 368 358 361 333 

celkem 1184 1192 1160 1165 1161 1140 
 
Sekce Biochemických laborantů: 

 počet členů 333 (23 mužů)  
 proběhlé pracovní dny (Lékařský dům Praha, Vsetín, Praha Motol) měly plnou účast a velmi dobrou odezvu 
 BIOLAB 2012 v Písku, přítomno 244 registrovaných účastníků z řad zdravotních laborantů, analytiků i lékařů. Čestné 
členství předánoAnně Skrovné 

 BIOLAB 2014 se bude konat v Ostravě 
 výbor připomínkoval vyhlášku o činnostech (č. 55/2011 Sb.) 
 výbor připomínkoval zákon č. 96/2004 Sb., aktuálně je dostupný na www.mzcr.cz 
 výbor projednal a připravil návrh změn v „nepodkročitelných minimech“ tak, aby byly v souladu s novými vyhláškami 

MZČR a pro srozumitelnost posuzovatelů.  
 výbor upozornil na zákon č. 372/2011 Sb.- o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách), kde v § 76 je uveden rozsah veřejně přístupných údajů, které mají být vedeny v Národním 
registru zdravotnických pracovníků. Se zveřejněním údajů v rozsahu předpokládaném zákonem zásadně nesouhlasíme z 
důvodu možné zneužitelnosti. 

 zástupci výboru se účastní jednání v rámci přípravy "Komory nelékařů" 
 členové výboru prezentují obor a profesi v tisku (FONS, Diagnóza, Florence, Zdravotnické noviny, Instinkt, Medical 

Tribune) 
 výbor ve spolupráci s dr. B. Friedeckým a dr. P. Malinou připravil "Doporučení k převzetí biologického materiálu 

klinickou laboratoří", který byl schválen odbornou společností a v praxi přináší jasná pozitiva v oblasti snižování rizika 
péče o pacienta 

 zástupci výboru zpracovali "Pokyny pro odběr moče na toxikologické vyšetření", schváleno ČSKB 
 
Granty udělené výborem ČSKB 

 Biolab                 1 
 Zahraniční kongresy  2 

 
Dostupnost informací o společnosti 

 Web 
 Bulletin FONS 
 KBM 
 Aktuálně e-mail: 803 adres (70 % členů) 

Lékaři:  182 (79 %) 
Analytici: 471 (81 %) 
Laboranti:153 (46 %) 

• Doručitelnost – aktuálnost a změny adresářů vyžadují aktivní přístup každého člena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




