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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové,
zdravím vás poprvé v novém roce a věřím, že bude 
nejméně tak úspěšný jako rok minulý.
I pro rok 2020 připravila naše společnosti řadu 
odborných akcí; jejich přehled najdete jako obvykle 
na webových stránkách ČSKB i ve všech číslech 
časopisu FONS. Mezi nejdůležitější bude patřit jubi-
lejní 50. celostátní sjezd biochemických laborantů 
Biolab, který se bude konat ve dnech 17. – 19. 5. 
2020 v Praze; hlavní podíl na jeho přípravě budou 
mít pracovníci Ústavu lékařské chemie a klinické 
biochemie Fakultní nemocnice v Motole. Dokončuje 
se program a od 15. března budete mít možnost se 
registrovat na adrese: http://www.biolab2020.cz. 
Ve dnech 20. – 22. 9. 2020 se sejdeme v Pardubicích 
na již tradičním Sympoziu FONS. Pořadatelem je 
firma STAPRO, naše společnost se podílí na odbor-
ném programu.
Z mezinárodních akcí je třeba uvést 24. mezinárodní 
kongres klinické chemie WorldLab, který se koná 
v květnu 2020 v Soulu (Korea).
Ještě zmíním iniciativu Evropské federace klinic-
ké chemie a laboratorní medicíny, která zřídila 
tzv. EFLM Academy. Jejím cílem je především 
podpora vzdělávání členů jednotlivých národních 
společností. Přihlášení dostanou zdarma on-line 
přístup k časopisu CCLM a dalším dokumentům 
a webinářům EFLM, budou moci žádat o cestovní 
granty a budou mít snížený registrační poplatek na 
konference a kurzy pořádané EFLM. Roční poplatek 
je 15 EUR a je možné se zaregistrovat na adrese 
https://www.eflm.eu/academy-register/login. 
Důležitým úkolem ČSKB je ve spolupráci s ostat-
ními odbornými společnostmi ČLS připravovat 
odborná doporučení. Dále probíhá aktualizace 
všech starších doporučení, v poslední době byla 
aktualizována tři doporučení: k diagnostice diabetu, 
k laboratorní diagnostice monoklonálních gamapa-
tií a k jednotkám výsledků měření. Novelizovaná 

doporučení se postupně objevují na webových 
stránkách ČSKB a pokud budou změny významné, 
i v časopisu Klinická biochemie a metabolismus. 
ČSKB schválila Doporučení k využívání kostních 
markerů; bude zveřejněno ihned po jeho schválení 
druhou autorskou společností – Společností pro 
metabolická onemocnění skeletu. 
Co se týká nových výkonů, je připraven registrační 
list pro stanovení růstového diferenciačního faktoru 
15 (GDF-15), který má význam pro odhad rizika 
krvácení u nemocných s fibrilací síní i u některých 
dalších onemocnění srdce; připravuje se registrační 
list pro kvantitativní stanovení 3-hydroxybutyrátu.
Získali jsme podporu Společnosti lékařské gene-
tiky a genomiky, která souhlasí s tím, aby lékaři 
v ambulanci klinické biochemie mohli u vybraných 
dědičných poruch indikovat provedení genetického 
vyšetření; čekáme na vyjádření VZP. 
VZP souhlasí s tím, že náklady na screening 
kolorektálního karcinomu (kvantitativní stanovení 
hemoglobinu ve stolici) budou laboratořím (stejně 
jako praktickým lékařům) hrazeny z jiných pro-
středků než běžná vyšetření; jednání s ostatními 
zdravotními pojišťovnami probíhají.
Spolu se Společností lékařské genetiky a genomiky 
se snažíme, aby screening vrozených vývojových 
vad sledoval především zájem těhotné ženy a plodu 
a nikoliv jen ekonomickou stránku, jak by tomu bylo 
u některých navrhovaných změn.
Opakovaně jsem psal v úvodníku časopisu FONS 
i v informaci členům ČSKB, že na známé adrese 
http://www.cskb.cz můžete najít novou podobu 
webových stránek ČSKB. Definitivní podobu 
a funkčnost získávají stránky postupně – současně 
dochází k revizi všech dokumentů a změně náplně 
jednotlivých sekcí. Znovu připomínám, že je pro nás 
cenná zpětná vazba od všech členů ČSKB.
Těším se na setkání na některé z dalších akcí 
ČSKB.
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