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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
dovolte, abych vás pozdravil v novém roce. Věřím, 
že klinická biochemie v letošním roce udělá zase 
krok dopředu. Česká společnost klinické bio-
chemie připravila pro tento rok řadu akcí, které 
budou odrážet rychlý vývoj laboratorní medicíny; 
vyvrcholí XII. celostátním sjezdem ČSKB v září t. r. 
v Brně; jeho program najdete na adrese  http://www.
sjezdcskb2015.cz; k aktivní účasti je možné se hlásit 
do 15. května.  
Jak jsem se zmínil v minulém úvodníku, ve dnech 24. 
– 26. dubna 2015 bude Praha hostit již druhé EFLM 
Symposium „Education in Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine“. Aktivní účast přislíbili např. 
Maurizio Ferrari (IFCC President), Mauro Pahte-
ghini (EFLM President), Gilbert Wieringa (Chair of 
EC4 Foundation Board nad Chair of EFLM Profes-
sional Committee), Elisabeta Topic (Chair of EFLM 
Education and Training Committee), Gul Güner 
Agdogan (General Secretary of ORPHEUS) a řada 
dalších funkcionářů EFLM, UEMS a národních 
reprezentantů evropských společností laboratorní 
medicíny. Podrobnější údaje o sympoziu najdete 
na adrese http://www.educationprague2015.cz. 
Sympozium by mělo nastínit další směr vzdělávání 
v klinické chemii a laboratorní medicíně v Evropě 
a upevnit postavení Specialisty v laboratorní medi-
cíně v rámci Evropské unie. Srdečně vás zveme na 
toto sympozium.
V následujících dnech budeme připravovat vše 
potřebné, abychom se mohli pokusit získat pro 
Prahu a Českou společnost klinické biochemie pořa-
datelství kongresu EuroMedLab v roce 2019; o tom 
si však povíme v příštím čísle časopisu FONS.

Dne 28. 1. 2015 proběhl v Praze Sjezd delegátů České 
lékařské společnosti JEP; na něm byly schváleny 
úpravy stanov ČLS, diskutovalo se o nutnosti zvýšit 
prestiž ČLS či nutnost bojovat s nevědeckými vyšet-
řovacími a léčebnými metodami. Na další čtyři roky 
bylo zvoleno nové předsednictvo. Novým předsedou 
ČLS byl zvolen internista prof. Svačina. Pro náš obor 
je významné, že v předsednictvu jsou opět dva naši 
zástupci a zastávají v něm významné funkce: prof. 
Palička bude pracovat jako první místopředseda 
a prof. Zima bude pokračovat ve funkci vědeckého 
sekretáře.
V uplynulém období připravili zástupci ČSKB další 
doporučení – „Používání kardiálních troponinů 
v diagnostice akutního koronárního syndromu“; 
jeho tvorbu si vyžádalo rychlé šíření metod sta-
novení hypersenzitivních kardiálních troponinů. 
Doporučení budeme koordinovat s Českou kar-
diologickou společností a před jeho definitivním 
schválením budou mít členové ČSKB příležitost, 
aby se k němu vyjádřili.
Jak jsem už uváděl v minulém čísle časopisu FONS, 
ČSKB v reakci na vývoj medicíny navrhla v rámci 
tzv. „kultivace výkonů“ vyřadit celou řadu výkonů 
a naopak doplnit výkony nové, dosud v seznamu se 
nevyskytující, které jsou však nezbytné pro zajištění 
léčebně preventivní péče lege artis. Získali jsme příslib, 
že tyto výkony budou zahrnuty do nové verze Sazeb-
níku výkonů. Byly schváleny i dva nově navržené 
výkony odbornosti 801, které by měly pomoci včas 
rozpoznat hrozící pereeklampsii, závažnou kompli-
kaci těhotenství ohrožující matku i plod.
Těším se na setkání při akcích České společnosti 
klinické biochemie či při jiné příležitosti.
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