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laboratorní asistent

biologie a genetika

molekulární biologie, genetické 
principy

somatologie

stavba a funkce tkání, orgánů 
a orgánových soustav

ochrana veřejného zdtaví

zdravotní výchova, zdravotní 
péče o zdraví obyvatelstva

zásady zdravotnické etiky

patologie, patologické změny 
a projevy v lidském organismu 

analytická chemie, kvalitativní 
rozbory, kvantitativní analýzy

biochemie

organické a anorganické látky 

cukry, tuky, bílkoviny, vitamíny, 
enzymy, hormony, nukleové 
kyseliny

metabolismus cukrů, tuků 
a bílkovin

laboratorní technika, pomůcky 
a přístroje pro práci v laboratoři 

laboratorní metody 
a přístrojová technika

лаборант

Біологія та генетика

Молекулярна біологія, 
генетичні принципи

соматологія

Будова і функції тканин, 
органів і систем органів

охорона здоров'я населення

Санітарна освіта, охорона 
здоров’я населення

Принципи медичної етики

Патологія, патологічні 
зміни та прояви в організмі 
людини

Аналітична хімія , якісний 
аналіз, кількісний аналіз

біохімія

Органічні та неорганічні 
речовини

Цукри, жири, білки, вітаміни, 
ферменти, гормони, 
нуклеїнові кислоти

Метаболізм цукрів, жирів і 
білків

Лабораторне обладнання, 
допоміжні засоби та пристрої 
для роботи в лабораторії

Лабораторні методи та 
прилади

Obory základu 
poskytování 

laboratorní 
zdravotní péče 

 
Спеціальності 

основ надання 
лабораторної 

медичної 
допомоги

53-43-M / 01 Laboratorní 
asistent

Лаборант
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Laboratorní 
a klinické obory 

 
Лабораторні 

та клінічні 
спеціальності

bezpečnost práce a požární 
prevence v laboratoři 

laboratorní řád, laboratorní 
protokol

hygiena práce, krizové řízení 

první pomoc při úrazu na 
pracovišti 

histologie a histologická 
technika

histologická stavba orgánů 
a orgánových soustav

biologický materiál

imunochemické a molekulárně-
biologické techniky

hematologie, transfuzní služba 

krevní obraz, hematologické 
onemocnění

fyziologie a patofyziologie 
srážení krve

laboratotní metody 
v imunohematologii

mikrobiologie, imunologie, 
epidemiologie

infekční materiál, 
mikroorganismy

laboratorní diagnostiky bakterií, 
kvasinek a plísní

imunochemické vyšetřovací 
metody

klinická biochemie

odběr a uchovávání 
biologického materiálu

Охорона праці та 
протипожежна профілактика 
і лабораторії

Лабораторні правила, 
лабораторний протокол

гігієна праці, атикризове 
провадження

перша допомога при 
нещасному випадку на 
робочому місці

Гістологія та гістологічна 
техніка

Гістологічна будова органів і 
систем органів

Біологічний матеріал

Імунохімічні та молекулярно-
біологічні методи

Гематологія, служба 
переливання крові

Аналіз крові, гематологічні 
захворювання

Фізіологія і патофізіологія 
згортання крові

Лабораторні методи в 
імуногематології

Мікробіологія, імунологія, 
епідеміологія

інфекційний матеріал, 
мікроорганізми

Лабораторні діагностики 
бактерій, дріжджів і плісняви

Імунохімічні методи 
дослідження

Клінічна біологія

забір і зберігання 
біологічного матеріалу
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postanalytická fáze 
laboratorního vyšetření

laboratorní informační systém 

toxikologie

Післяаналітичний етап 
лабораторного дослідження

Лабораторна інформаційна 
система

токсикологія
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