Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

úvodem

vstupujeme do nového roku 2011 s různými
předsevzetími, ale jistě ovlivněni akutní situací
v českém zdravotnictví v souvislosti s akcí „Děkujeme odcházíme“. Tato akce je jistě i vyústěním
neřešení řady problémů českého zdravotnictví
jako je netransparentní úhrady různým zdravotnickým zařízením, disproporce mezi úhradami
pro různé segmenty, ale také nešvary při nákupech
zdravotnické techniky a jistě bych mohl jmenovat
další a další problémy, specializační vzdělávání
lékařů a nelékařů nevyjímaje. Osobně doufám,
že se nakonec nalezne kompromis ku prospěchu
nás všech.



Pokud jsem zmínil specializační vzdělávání, od
ledna 2011 platí nová vyhláška, která rozšiřuje počet základních kmenů a mění strukturu vzdělávání
a v současné době se aktualizuje vzdělávací program.
Specializační vzdělávání v základní kmenové části
– kmen vnitřního – interního lékařství zahrnuje
v sobě 6 společných měsíců s ostatními absolventy
– 2 měsíce interna, 2 měsíce chirurgie, 2 měsíce
ARO, pak 12 měsíců interny a 6 měsíců bude věnováno našemu oboru klinické biochemie. Návaznost
na pediatrický kmen v tuto chvíli není zřejmá. Po
základním kmenu bude následovat specializovaná
část, jejíž struktura a délka se v tuto chvíli diskutuje. Musíme doufat, že tento nový systém vydrží
a bude tak určitou jistotou pro naše mladší kolegy
v přípravě.

Výbor společnosti na počátku roku schválil novou
koncepci oboru, která svým způsobem reflektuje
změny v našem oboru i podmínky, v jakých se náš
obor nachází. Z hlediska odborných záležitostí byla
schválena tři doporučení k vyšetřování thyreopatií,
validace a verifikace metod a také doporučení
k vyšetřování glykovaného hemoglobinu v systému POCT. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jste
zaslali svoje připomínky a náměty k navrhovaným
dokumentům. Snažili jsme se řadu připomínek
zapracovat, avšak ne vždy to bylo možné.
Před několika dny jste dostali publikaci naší společnosti Aminokyseliny, která rozšiřuje publikační
aktivity naší společnosti a chci poděkovat všem,
kteří se na této publikaci podíleli, zejména hlavním
autorkám ing. Vávrové a ing. Peškové chci poblahopřát ke zdařilé knížce, která bude sloužit nejen nám,
klinickým biochemikům.
V lednu výbor společnosti ve spolupráci s firmou
CBT připravil žádost naší společnosti ucházet se
o pořádání Euromedlabu v roce 2015. To je však
vzdálená budoucnost a nyní úspěšně pokračují
přípravy podzimního sjezdu v Plzni a dovoluji si
Vás vyzvat k aktivní účasti na naší nejdůležitější akci
tohoto roku. Chci popřát organizátorům - profesoru
Rackovi se spolupracovníky - mnoho sil a úspěchu
při pořádání této významné akce.
A Vám všem přeji hodně pohody a krásné vykročení
do jarních měsíců.
Tomáš Zima
3. února 2011

