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Celoživotní 
vzdělávání laborantů 
– projekt Enhance it 
Continuing profEssional 
dEvElopmEnt (Cpd) of 
biomEdiCal sCiEntists 
– thE EnhanCE it projECt

T. Šálek

Oddělení klinické biochemie Krajské nemocnice T. 
Bati ve Zlíně, a. s., se účastnilo v letech 2013-2015 
projektu Enhance it v rámci programu Evropské 
Unie Leonardo da Vinci, který se zabýval celoživot-
ním vzděláváním zdravotních laborantů.
Projektu se účastnilo pět partnerů: Univerzita ve 
Wolverhamptonu (Velká Británie), Chorvatská 
metrologická společnost (Chorvatsko), Krajská 
nemocnice T. Bati, a.s. (Česká republika), Horvath 
and Dubecz Consulting Ltd (Maďarsko) a patologic-
ké oddělení nemocnice Mater Dei (Malta).
Projekt měl tyto hlavní výstupy: čtyři vzorové vzdě-
lávací aktivity, příručka pro vzdělavatele a tři články 
v impaktovaných časopisech [1,2,3].
Díky projektu byla zahájena spolupráce a výměny 
studentů v oboru zdravotní laborant mezi Univer-
zitou ve Wolverhamptonu a Lékařskými fakultami 

v Ostravě a v Brně. Stáže jsou organizovány v rámci 
programu Erasmus nebo formou letních stáží. Stu-
denti o ně soutěží formou výběrových řízení.
Všechny informace o projektu, včetně vzděláva-
cích aktivit a příručky, lze najít na adrese www.
enhanceit.eu.
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