Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

úvodem

sice trochu opožděně, ale přece jen vypuklo jaro
raketovým nástupem ze zimy do letních dní.



V dubnu jsme měli možnost v rámci sympozia
Patient safety nejen vyslechnout, ale i diskutovat
problémy a otázky našeho oboru s předními představiteli klinické biochemie v Evropě. Rob Jansen
prezentoval otázku vzdělávání naší profese zaměřené
na monovalentní a polyvalentní zaměření specialisty, možnost uplatnění odborníků v rámci Evropy
a také rozdíly, které jsou v jednotlivých zemích
v rámci vzdělávání. Z hlediska České republiky je
naše vzdělávání dominantně zaměřeno na klinickou
biochemii, v dalších zemích je to spíše cca 50 %
a ostatní čas zahrnuje vzdělávání v dalších laboratorních oborech. Vladimír Palička ve své přednášce
zdůraznil nezbytnost správné preanalytické fáze pro
laboratorní proces, zejména pro bezpečnost pacienta
– správnou diagnostiku. Ian Watson poukázal na
problematiku POCT a její úskalí z hlediska bezpečnosti a správnosti dat pro pacienty. Bernard Gouget
informoval o procesu akreditace a zejména o situaci
ve Francii, kde je schvalován nový zákon zahrnující
problematiku laboratorní medicíny – definování
teritoria působení apod. Všechna sdělení budou
vyvěšena na webu naší společnosti.

Naše společnost spolu s poskytovateli iniciovala
prohlášení k úhradám za provedenou zdravotní
péči v roce 2013, ke které se přidaly další odbornosti
komplementu. Požadujeme, aby se zdravotní pojišťovny striktně držely vyhlášky a nepodmiňovaly výši
úhrady dalšími požadavky nad rámce vyhlášky, která
je z textu velmi problematická. Zároveň vyjadřujeme vůli diskutovat podmínky a kritéria k úhradám
pro další rok. Některá jednání již proběhla, nicméně
v současné době došlo ke změnám ve vedení VZP,
a tak uvidíme, jak budou nadále pokračovat.
Ministr zdravotnictví doc. Heger ocenil a podpořil
náš projekt Lab Test on Line.
Probíhají diskuze k oboru zdravotní laborant na
Ministerstvu zdravotnictví a k otázce vzdělávání
laborantů, kde zatím nedochází ke konsensu. Dokončujeme aktualizaci doporučení o nádorových
markerech a budeme aktualizovat doporučení
o glomerulární filtraci a vyšetřování proteinurie na
základě nových KDOQI guidelines publikovaných
v lednu 2013.
Blíží se Euromedlab a řada dalších odborných setkání u nás doma, která vyvrcholí sjezdem společnosti
v září v Olomouci.
Těším se na setkávání s Vámi
Tomáš Zima

