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Pár vět v době 
(snad) postcovidové 

M. Bunešová

Vážené kolegyně, kolegové,
Máme za sebou náročné období, které prokáza-
lo naši profesionální zdatnost a mnohdy i osobní 
statečnost. Vesměs jsme zvládli, po laborator-
ní stránce, býti oporou při péči o pacienty, kteří 
by bez laboratorních výsledků jen těžko přečkali  
a dosáhli vyléčení z, pro lidstvo, nové nemoci. Uká-
zalo se, jak je důležité nepodlehnout, mnohdy ma-
nipulativním informacím médií. Nebyly výjimkou 
i nepřesné a zavádějící (úmyslně či z neznalosti) 
informace ze strany nejen politiků trpících jed-
nostranným pohledem na svět. I oni by měli pravi-
delně analyzovat, naučit se přemýšlet a prezentovat 
realitu na základě faktů. 
Ani v tomto období členové výboru BL ČSKB  ne-
přestávali pracovat a intenzivně se snažili komuni-
kovat s odpovědnými zástupci MZČR na zlepšení 
pracovních podmínek zdravotních laborantů. To 
jak v oblasti finanční (viz zápisy v bulletinu FONS), 
tak v oblasti umožnění a realizace akreditovaných 
kvalifikačních kurzů pro získání oprávnění k vý-
konu profese zdravotního laboranta v ČR (viz info 
FONS 4/2019)
Množství práce v biochemických laboratořích,  
i v těch, kde se neprováděly PCR testy na průkaz 
Covid_19, bylo nemálo navýšeno. V požadavcích 

na stanovení např. ferritinu, který byl potřebný,  
z důvodu péče o pacienty, vykonávat ve statimo-
vém režimu. V souvislosti s léčbou Covid pozitiv-
ních pacientů se prováděly ve zvýšené míře zánět-
livé markery (např.  prokalcitonin), LDH, albumin, 
kreatinin a kardiální markery.
Zdravotní laboranti zvládli veškerou tuto činnost 
za běžného provozu, bez možnosti (nebo s mini-
mální možností) doplnit aktuální stav personálu  
o kolegy z jiných laboratoří, protože jsme na tom 
byli všichni stejně.
Laboratorní pracovníci si zaslouží poděkování za 
náročnou, kvalitní práci ve prospěch pacientů. 
Nemůžeme se zbavit dojmu, že se situace ve svě-
tě všeobecně zhoršuje. Je tomu ale skutečně tak? 
Zdá se, že lidé mají v současnosti sklon k zastávání 
pesimističtějších názorů, než odpovídá skutečnos-
ti. Pohleďme na pár celosvětových dat – gramot-
nost lidí 15+ se z roku 1800 zvýšila z 10 % na 86 %  
v r. 2016 [UNESCO], podíl ročních dětí s alespoň 
jedním očkováním stoupl z 22 % v r. 1980 na 88 % 
v r. 2016 [WHO].
Sledujme postupná zlepšení a podílejme se na nich, 
buďme jejich součástí. Bez aktualizace vlastních 
vědomostí, nyní, kdy informace tak rychle zastará-
vají a jen těžko se odlišují od záplavy dezinformací, 
je nereálné. Potřeba kritického myšlení a logické-
ho vyjadřování vzrůstá. Naučit se pokoře, využívat  
a rozvíjet vrozenou zvídavost, je schopnost lidem 
daná, ale ne vždy využívaná. Mnoho záležitostí vy-
padá jako neměnné jen proto, že změny probíhají 
velmi pomalu. Pozor! I řetězec malých změn se po-
stupně naakumuluje na velkou změnu.


