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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
začátek roku 2012 je pro naši společnost a ostatní 
zdravotnickou veřejnost ve znamení zásadních 
změn právních předpisů, neboť 1. dubna  vstoupí 
v platnost nový základní zdravotnický zákon – zá-
kon o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, který nahrazuje zákon platný více než 
45 let, a to zákon o péči o  zdraví lidu. Nový zákon 
definuje a popisuje činnost zdravotnických zařízení, 
zdravotníků, jejich práv i povinností včetně mož-
ných sankcí. Doporučuji proto každému, aby si tento 
zákon číslo 372/2011 Sb. přečetl, neboť neznalost 
zákona neomlouvá. 
Velmi intenzivně probíhá kultivace sazebníku výko-
nů, kdy byly připraveny kalkulace pro řadu výkonů, 
které se přepočítávají, doplňují a aktualizují. Členové 
pracovní skupiny přepočítali přímé materiálové 
náklady při použití cen čtyř hlavních dodavatelů 
pro biochemii a imunochemii. Ve výpočtu je na-
staven počet měření v sérii 25 pro biochemii a 10 
pro imunochemii, na každou sérii se počítají 2 kon-
trolní vzorky, na 10 sérií kalibrace. Se společnostmi 
imunologie, nukleární medicíny a mikrobiologie 
došlo k dohodě na dalším společném postupu při 
kultivaci sazebníku. Bude probíhat jednáni s MZ 
ČR ohledně otevřených otázek – například ceny 
analyzátorů, hodnoty bodu, možnosti doplnění 
kalkulačního vzorce o položky preanalytiky,  řešit 
náklady na akreditace a edukaci. Chceme při této 
příležitosti do sazebníku vložit nové výkony jako 
NGAL, MPO či konzultace klinickým biochemikem. 
Bude diskutována otázka přepočítání nákladů na 
kreatinin (enzymatické stanovení). Další otázkou 
je možnost úpravy číselníku  přístrojů, a to nejen 
úpravou názvu přístroje. Je třeba poukázat též na 
fakt, že frekvence  bez omezení není  1x za den. 

Výbor též navrhl vyřadit řadu výkonů, které se buď 
nevykazují nebo existuje jiný kód a také výkony, 
které jsou obsolentní. 
V době, když vyjde toto číslo FONSu, bude již vy-
dáno nové, aktualizované společné doporučení naší 
a České diabetologické společnosti k laboratornímu 
vyšetřování diabetu, které zahrnuje aktuální stav 
poznatků v této oblasti. 
Se změnou organizace specializačního vzdělávání 
pro lékaře, kdy zejména administrativní a teore-
tická část vzdělávání přechází na lékařské fakulty, 
budou organizovány kurzy na lékařských fakultách. 
Atestační zkoušky na jaře se uskuteční v Plzni a na 
podzim v Brně. Chci se obrátit zejména na velká 
laboratorní pracoviště, aby se akreditovali pro speci-
alizační vzdělávání nelékařů dle zákona 96/2004. 
Edukace patří mezi nejdůležitější poslání odborných 
společností, mezi hlavní nástroje patří konference 
a symposia. V polovině března (17. - 19. 3.) se v Pra-
ze setkají přední evropští představitelé našeho oboru  
spolu s kolegy s UEMS (Union of European Medical 
Specialists), kdy se bude diskutovat společný po-
stup a požadavky na pregraduální, postgraduální 
a specializační vzdělávání.  Na konference navazuje 
zasedání Executive Boardu EFCC. Další významnou 
a tradiční akcí je Biolab, který letos v květnu (13.-
15. 5.) zavítá na jih Čech do Písku, kde věřím, že 
se řada z nás setká na odborném i společenském 
programu. 
V současné době se připravuje další tradiční akce 
ve spolupráci s firmou StAPRO – Sypozium FONS 
2012 (23. - 25. 9.) v Pardubicích. 

Vážené kolegyně a kolegové,
přeji Vám krásné a slunečné jarní dny.

Tomáš Zima 
15. února 2012


