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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
pomalu končí zima a čeká nás řada akcí naší spo-
lečnosti – mezikrajská setkání, pracovní dny a další, 
setkávat se budeme i na firemních seminářích. Bude 
toho na jaře opravdu dost a jsem rád, že se můžeme 
vídat, vzdělávat se a předávat si zkušenosti. Na dru-
hé straně někdy uvažuji, zda těch akcí není trochu 
moc – vždyť najít týden, kdy by se něco nedělo, je 
dost obtížné...
Tento rok nás čeká i XIII. celostátní sjezd naší 
společnosti. Bude se konat ve dnech 17. – 19. září 
2017 v Českých Budějovicích; všechny potřebné 
informace jsou již dostupné na webových strán-
kách sjezdu: http://www.sjezdcskb2017.cz. Najdete 
tam zatím jen rámcový program (bloky odborných 
přenášek), je však již možná on-line registrace 
i přihláška k ubytování. Připomínám důležitá data: 
do 20. května je třeba zaslat abstrakta posterů, do 
20. června platí možnost přihlásit se za snížený 
registrační poplatek. 
I letos budou uděleny ceny „Za nejlepší publikaci 
z oboru klinické biochemie a laboratorní medi-
cíny“ a „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická 
biochemie a laboratorní medicína“; členové ČSKB 
budou včas vyzváni, aby se o ceny hlásili. Do soutěže 
o „Nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oboru 
laboratorní medicíny“ se letos přihlásili tři autoři 
diplomových prací. Předání všech cen proběhne na 
sjezdu v Českých Budějovicích. Česká společnost 
klinické biochemie i v tomto roce podpoří mladé 
klinické biochemiky, kteří budou mít přijatý poster 
s prací z našeho oboru na některém z významných 

kongresů v zahraničí – letos to bude především 
Evropský kongres klinické biochemie a laboratorní 
medicíny EuroMedLab, který se koná v červnu 
v Aténách. 
Poslední březnový den přehlasovala poslanecká 
sněmovna veto senátu a schválila novelu Zákona 
č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání 
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta; zbývá jen podpis prezidenta 
republiky. Našeho oboru se týká mj. zkrácení doby 
přípravy k atestaci z 5 na 4,5 roku. Česká společnost 
klinické biochemie bude muset (spolu s akreditační 
komisí) vypracovat návrh novely vzdělávacího pro-
gramu v klinické biochemii pro lékaře. Počítáme 
s tím, že navrhneme zkrácení doby praxe na cizích 
pracovištích; po schválení návrhu ministerstvem 
zdravotnictví budou následovat akreditace pracovišť, 
kde vzdělávání probíhá, podle nového vzdělávacího 
programu.
I Zákon č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnic-
kých povoláních bude novelizován, jen se to stále 
odkládá. V každém případě navrhneme, aby i doba 
přípravy analytiků k atestaci z klinické biochemie 
byla zkrácena na 4,5 roku; je konsenzus s Českou 
společností alergologie a klinické imunologie 
a Společností lékařské genetiky a genomiky na 
zkrácení společného kmene i stáží na jednotlivých 
laboratorních odděleních.
Na shledanou na některé z akcí ČSKB v jarních 
měsících!
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