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Podzimní Pracovní 
den Sekce 
biochemických 
laborantů 
P. Coufal 

Ve středu 9. října 2019 se v Lékařském domě v Praze 
uskutečnil již 32. Pracovní den Sekce biochemických 
laborantů ČSKB. Téma – Rizika laboratorní práce 
– přitáhlo veliký počet zájemců, takže kapacita před-
náškového sálu byla naplněna již v polovině září, 
ale zůstalo pouze u registrace.  Na seminář bohužel 
dorazilo jen asi 70 % přihlášených účastníků. 
V úvodní přednášce Mgr. M. Bunešové, MBA 
z ÚLCHKB FN Motol Praha byly velmi přehledně 
prezentovány zákony, vyhlášky a metodická dopo-
ručení související s ochranou zdraví a minimalizací 
zdravotních rizik při práci v laboratoři. A to včetně 
evropských předpisů o podmínkách ochrany zdraví 
při práci a také zacházení a likvidaci odpadů ve 
zdravotnických zařízeních.  
Ve druhém sdělení nám kolegyně K. Skalková 
z oddělení klinické mikrobiologie a genetiky Krajské 
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně velmi podrobně 
popsala hlavní rizika vyplývající z práce v mikro-
biologické, virologické a genetické laboratoři. Mezi 
hlavní rizika patří mikroorganismy, buněčné kultu-
ry, paraziti a vlivy alergické a toxické. Na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci v genetické laboratoři jsou 

speciální požadavky, zejména na čistotu prostředí 
laboratoře – stabilní prostředí laboratoře, biologický 
filtr, laminární boxy, pravidelná dekontaminace.  
Následovala přednáška Bc. J. Blažkové z ÚKBD FN 
Hradec Králové s názvem Hygiena rukou, ve které 
autorka, jež je zároveň školitelkou hygieny rukou ve 
FN Hradec Králové, objasnila důvody k hygienické 
dezinfekci rukou při zdravotnické péči, dále jak mají 
vypadat ruce zdravotníka a rovněž vysvětlila, kdy 
upřednostnit mechanické mytí rukou a kdy použít 
hygienickou dezinfekci rukou.
V předposledním sdělení kpt. PaedDr. L. Palzerová 
z HZS hl. města Prahy seznámila posluchače se 
zprávou o činnosti hasičského záchranného sboru 
na území hlavního města, objasnila, jak předcházet 
požárům a jak se chovat v případě jejich vzniku. 
Jsem přesvědčen, že tyto informace byly velkým 
přínosem pro všechny zúčastněné. 
„Požární a jiná rizika při laboratorní práci“, na závěr 
semináře, posluchačům velmi poutavě přiblížil 
nprap. Ing. M. Kratochvíl rovněž z HZS hl. města 
Prahy. Mezi nejčastější rizika z hlediska požární 
ochrany patří technické závady, přetěžování elek-
trických přístrojů, nedbalost a únik hořlavých či 
jinak nebezpečných látek. Pokud chceme takovému 
nebezpečí dostatečně předcházet, je nutné dodržo-
vání předpisů a pravidel, v případě požáru nebo 
jiného nebezpečí je zase nutná spolupráce s hasiči.  
Věřím, že si po všech přednáškách, které se setkaly 
s pozitivní odezvou, si mnozí z nás uvědomí nut-
nost dodržování všech bezpečnostně hygienických 
pravidel pro práci nejen v laboratoři.     


