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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, 
minulý úvodník jsem psal počátkem listopadu  
a zmínil jsem, že tradiční Sympozium klinické bio-
chemie FONS, které se nemohlo z důvodu epide-
miologické situace konat v září, proběhne online  
v náhradním termínu 23. – 27. listopadu. Je pře-
devším zásluhou firmy Stapro, ale i garantů před-
náškových bloků a jednotlivých přednášejících, že 
sympozium bylo perfektně připraveno; každý den 
odpoledne jsme si mohli poslechnout zajímavý 
blok přednášek. Přístup byl umožněn všem členům 
ČSKB. Denně bylo připojeno více než 100 poslucha-
čů – je to sice hodně, ale přesto jen necelá desetina 
pozvaných členů Společnosti.
Bohužel nemohla proběhnout plenární schůze 
ČSKB; všechny materiály, které na ní měly zaznít, 
nejdete na webových stránkách naší společnosti. 
41. imunoanalytické dny, kde byla naše společnost 
spolupořadatelem, proběhly rovněž online a rovněž 
úspěšně; datum se bohužel dost překrývalo se sym-
poziem FONS.
Z akcí garantovaných naší společností je třeba ještě 
zmínit Den kontroly kvality firmy Bio-Rad – opět 
online a velmi povedený.
Kdyby mi byl někdo před rokem řekl, že o rok 
odsunutý jubilejní 50. Biolab v Praze bude nut-
né zrušit, nebyl bych mu věřil. Byli jsme postave-
ni před dilema: zorganizovat sjezd online nebo 
zrušit. Po zvážení všech pro a proti jsme zvolili 
druhou variantu – akcí online je příliš, a i když 
proběhnou podle plánu a jsou velmi dobře orga-
nizované, něco tam chybí. Je to osobní kontakt, 
vždyť právě možnost setkat se a diskutovat o věcech 
odborných, organizačních i jiných bylo vždy ne-
dílnou a velmi důležitou součástí všech kongresů  
a sjezdů. Sejdeme se tedy (doufám) v květnu 2022. 
Již připravený program bude třeba aktualizovat; 
jsem však přesvědčen, že jsme zvolili to lepší řešení.
XV. celostátní sjezd ČSKB intenzivně připravujeme 
a věřím, že se v plánovaném termínu 12. – 14. září 
t. r. sejdeme ve Zlíně. Jsou zvolena odborná témata, 
domluvena účast zahraničních přednášejících. Co 
nevidět budou doplněny stránky sjezdu (https://
sjezdcskb2021.cz), kde najdete všechny potřebné 
údaje včetně dat, do kdy je třeba se registrovat, na-
bídnout svou přednášku garantům odborných bloků 
či poslat abstrakta posterů. 
Dovolte, abych se vrátil k další činnosti ČSKB.  
V minulém úvodníku jsem psal o nutnosti doplnit 
chybějící STATIM test, který by prokázal RNA viru 

SARS-CoV-2 u nemocných přijatých k hospitalizaci 
kdykoliv i mimo pracovní dobu. Registrační list to-
hoto výkonu jsme spolu se Společností pro lékařskou 
mikrobiologii připravili, byl upraven podle připomí-
nek zdravotních pojišťoven a všichni očekávali jeho 
schválení. Pak se do jednání vložil ministr zdravot-
nictví Blatný a z nepochopitelných důvodů vše zrušil.
V následujícím čísle časopisu Klinická biochemie 
a metabolismus najdete plné znění Doporučeného 
postupu k provádění laboratorních testů v režimu 
POCT v ordinacích praktických lékařů, vypracovaný 
spolu se zástupci Společnosti všeobecného lékařství  
a Doporučení k vyšetřování nádorových markerů; obě 
doporučení jsou již na webových stránkách ČSKB.
Vedoucí redaktorka časopisu Klinická biochemie  
a metabolismus prof. Kalousová, která vedla redakční 
radu 5 let, v této funkci skončila a od 1. ledna t. r. ji na-
hradila Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. Myslím, že je to 
dobrá volba – Ing. Vávrová jako dlouholetá výkonná 
redaktorka má velké zásluhy na vysoké úrovni časo-
pisu, který roky provází činnost naší společnosti, a je 
zárukou dobré úrovně časopisu i v budoucnosti. Sluší 
se poděkovat prof. Kalousové za vše, co pro časopis 
udělala a nové šéfredaktorce popřát hodně úspěchů  
v její práci. Na nás je, abychom jí pomáhali, přede-
vším svými příspěvky do časopisu.
Ne vše se daří, jak bychom si přáli a jak se snaží-
me. Na naši opakovanou žádost o možnost indiko-
vat genetická vyšetření u vybraných metabolických 
chorob, podpořenou dopisem Společnosti lékařské 
genetiky a genomiky, náměstek VZP Ing. Šmehlík 
nereaguje. Společné stanovisko Všeobecné zdra-
votní pojišťovny, České gynekologické a porod-
nické společnosti, Společnosti lékařské genetiky  
a genomiky a České společnosti klinické biochemie, 
které upravuje provádění screeningu vrozených vý-
vojových vad a těžkých poruch prenatálního vývoje 
plodu a gravidity, měsíce čeká na podpis gynekolo-
gů. Pomalu se rodí nové webové stránky společnosti,  
i když za to zčásti může covid-19, který postihl je-
jich tvůrce. Věřím, že jejich formální úroveň dostane 
brzy takovou podobu, jakou bychom si přáli – aby 
důstojně reprezentovaly činnost ČSKB.
Co říci závěrem? Přeji si, aby můj úvodník za další 
tři měsíce byl již optimističtější. Jako zdravotničtí 
pracovníci bychom měli být očkováni proti koro-
navirové infekci, a postupné proočkování celé po-
pulace snad postupně povede k normalizaci našeho 
života. Kéž by tomu tak bylo co nejdříve.
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