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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
dostáváte do ruky další číslo časopisu FONS a je na 
mně, abych vás informoval o novinkách v životě 
České společnosti klinické biochemie. 
Jako obvykle se zmíním o odborných doporuče-
ních naší společnosti. Doporučení k diagnostice 
a kontrole léčby diabetu je definitivně hotové a jako 
společné doporučení České společnosti klinické 
biochemie a České diabetologické společnosti bylo 
zveřejněno na webových stránkách ČSKB a objeví se 
i v nadcházejícím čísle časopisu Klinická biochemie 
a metabolismus. Další doporučení budou aktualizo-
vána podle potřeby.
Byl aktualizován i seznam krajských expertů; tato 
čestná funkce se stává významnou v okamžiku, kdy 
jsou krajští experti jmenováni do komisí při výbě-
rových řízeních a jsou žádáni o odborné posudky 
pro krajské úřady.
Nově navržené výkony odbornosti 801 se skutečně 
objevily v nové verzi Seznamu zdravotních výkonů, 
platné od 1. 1. 2016; je jich celkem 12 a vyjmenoval 
jsem je v úvodníku minulého čísla časopisu FONS. 
Teď je na vedoucích jednotlivých laboratoří, aby 
jejich úhradu nasmlouvali v jednáních se zdra-
votními pojišťovnami a nabídli nové výkony svým 
klinickým kolegům.
Pokračovala další jednání s odbornými společnost-
mi o povolení sdílení některých výkonů. Česká 
hematologická společnost striktně odmítla naši 
žádost o povolení sdílení výkonu 96167 Krevní 
obraz s pětipopulačním diferenciálním rozpočtem 
leukocytů. Rád bych věřil, že ji k tomu vedly čistě 
odborné důvody, i když způsob zdůvodnění a opě-
tovné kategorické odmítnutí navrhované účasti na 
společném vzdělávacím kmeni v rámci atestační 
přípravy bioanalytiků touto mou vírou poněkud 
otřásly. 
Na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhlo jed-
nání o dalším směrování vzdělávání zdravotních 
laborantů. Zdá se, že bylo definitivně rozhodnuto 
o zrušení oboru Laboratorní asistent na středních 
zdravotnických školách a laboranti by měli získá-
vat vzdělání na vyšších a vysokých školách jakožto 
diplomovaní specialisté a bakaláři. Toto rozhodnutí 

však nijak neřeší nedostatek zdravotních laborantů, 
který – přes probíhající automatizaci provozu – je 
stále zřetelnější.
Musím se zmínit i o změnách ve vedení časopisu 
naší společnosti Klinická biochemie a metabo-
lismus. Po dlouholetém působení skončil RNDr. 
Bedřich Friedecký, Ph.D. Pod jeho vedením se stal 
časopis rentabilním, vycházel pravidelně a přinášel 
výsledky původních studií, přehledné práce i abs-
trakta sjezdů. Práci dr. Friedeckého jakožto vedou-
cího redaktora i výkonné redaktorky Ing. Jaroslavy 
Vávrové, Ph.D. je třeba vysoce hodnotit: podařilo se 
jim provést časopis nelehkým obdobím nesmyslné, 
nám všem vnucované honby za články v impakto-
vaných časopisech (toto období bohužel stále trvá). 
Časopis Klinická biochemie a metabolismus byl 
Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace zařazen 
do seznamu 160 recenzovaných neimpaktovaných 
časopisů, jejichž články jsou akceptovány při řešení 
výzkumných projektů v ČR, je excerpován v mezi-
národně uznávané databázi recenzovaných časopisů 
Scopus. Dr. Friedeckému tedy zcela zaslouženě patří 
náš dík; věřím, že i dále bude podporovat časopis 
nejen svými radami, ale i odbornými články.
Od 1. ledna 2016 se stala vedoucí redaktorkou časo-
pisu prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.; výkonnou 
redaktorkou zůstává Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. 
Jsem rád, že prof. Kalousová přijala tuto funkci na 
jednomyslný návrh redakční rady KBM i České 
společnosti klinické biochemie. Prof. Kalousová má 
zkušenosti s vědeckou a publikační činností, zároveň 
pracuje v klinické laboratoři; již na začátku její funkce 
se jí podařilo doplnit redakční radu o tři odborníky 
ze zahraničí. Dovolte, abych jí popřál hodně úspěchů 
při práci vedoucí redaktorky; myslím, že jí mohu slíbit 
pomoc za celou redakční radu, Českou společnost 
klinické biochemie a za všechny její členy. 
Tolik tedy novinky ze života České společnosti 
klinické biochemie. Těším se na setkání na něk-
teré z akcí České společnosti klinické biochemie, 
například na celostátním sjezdu biochemických 
laborantů Biolab 2016, který tentokrát připravují 
kolegyně z Centrálních laboratoří nemocnice 
Strakonice a bude se konat ve dnech 8. – 10. května 
v Srní na Šumavě.
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