Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

úvodem

píši tento úvodník ve dnech, kdy se koná tradiční Biolab ve městě Písku, kterého se účastní více než 250
účastníků. Biolab je věnován zejména preanalytické
a postanalytické fázi, problematice monitorování
hladin léků, nutrici a zánětu. Tradiční téma je také
vzdělávání zdravotnických laborantů. Chci poděkovat všem, kteří připravili a podíleli se na odborném
programu a vytvořili přátelskou atmosféru v jihočeském Písku. Zejména děkuji sekci zdravotnických
laborantů, primáři Malinovi a Michaele Michálkové
a CBT, kteří měli nejvíce starostí s přípravou a průběhem kongresu. Biolab skončil a můžeme se těšit
na další v roce 2014 v Ostravě.
Jarní měsíce byly spojeny s dokončováním kultivace
sazebníku výkonů, který jsme předali Ministerstvu
zdravotnictví. Hlavní poděkování za kalkulaci skoro
300 výkonů patří Dagmar Gottzmanové, Miloši Pollakovi, Hance Benákové a dalším členům pracovní
skupiny – Luďku Špronglovi, Jaroslavu Rackovi,
Jaroslavu Louckému, Milanu Dastychovi, Richardu
Piknerovi, David Hepnarovi, Petru Bořilovi, kteří
měli největší podíl zpracování výkonů. V rámci
kultivace se začíná otevírat otázka režie a jejich
nákladů pro laboratorní obory. V tuto chvíli máme
jednu pozitivní odezvu z ministerstva, které uznalo,
že režijní náklady naší odbornosti jsou nízké, a tak
můžeme předpokládat, že se v příštím roce zvýší.
Nové zdravotnické zákony a prováděcí vyhlášky
definují minimální personální a technické vybavení
pro laboratoře a ambulance. V těchto vyhláškách je
definována ambulance klinické biochemie. Personální vybavení, které je definováno jako minimální,
jistě nepokrývá požadavky našeho oboru na personální vybavení. Legislativní změny vedou výbor
společnosti ke změně požadavků na personální
vybavení, aby odpovídalo současné legislativě.
V polovině března se v Praze uskutečnila konference
EFLM a UEMS (Union of European Medical Specialists) k problematice vzdělávání v našem oboru.



Do Prahy přijeli přední představitelé – president
EFLM Ian Watson a členové Executive Boardu
EFLM a též vrcholní představitelé UEMS – sekce
biopatologie a laboratorní medicíny Lena Nordlund,
Augusto Machada a sekretář UEMS Bernard Maillet.
Hlavními tématy konference bylo specializační
vzdělávání, pregraduální a postgraduální vzdělávání,
celoživotní vzdělávání a udělování kreditů a postavení našeho oboru v rámci EU. Jednání, které bylo
pracovní otevřené a přátelské dospělo ke koncensu
ve specializačním vzdělávání, kdy bude aktualizován
společný sylabus – „Blue Book“ společně EFLM
a UEMS integrující znalosti laboratorní medicíny
a také tzv. dvě úrovně specialistů – tzv. polyvalentní
– odborníci do menších a regionálních laboratoří,
kteří mají mít znalosti a dovednosti v oborech
laboratorní medicíny a monovalentní specialisté
– pracovníci ve velkých centrech a univerzitních
nemocnicích, kteří budou profilováni na jednotlivé
obory laboratorní medicíny. Tyto společné dokumenty se nyní připravují a budou prezentovány na
konferenci v Dubrovníku v říjnu tohoto roku. Praha
se stala místem, kde vznikla společná dohoda o specializačním vzdělávání. Dalším důležitým bodem je
prosazení naší profese v rámci regulací povolání EU.
Povolání lékaře a zdravotního laboranta jsou již nyní
harmonizovaná a nyní se připravuje nový unijní
zákon, kam chceme zařadit i profesi – specialista
v laboratorní medicíně s následně možným působením v rámci EU a uznáváním jeho vzdělávání. Tato
úprava, pokud bude přijata, se týká vysokoškolsky
vzdělaných specialistů - nelékařů.
V současné době se dokončuje program tradičního
zářijového setkání naší společnosti ve spolupráci
s firmou Stapro – FONS 2012, který bude 23.-25.
září v Pardubicích.
Vážené kolegyně a kolegové,
přeji Vám krásné léto a čas na odpočinek a strávení
volného času s Vašimi blízkými.
Tomáš Zima
15. května 2012

