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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
v minulém  úvodníku  časopisu  FONS  jsem  se 
zmínil o přípravách na XII. celostátní sjezd ČSKB 
v září t. r. v Brně; do 15. května bylo možné při-
hlásit se k aktivní účasti a já věřím, že se setkáme 
nejen  na  blocích  přednášek  na  aktuální  témata, 
ale i u množství kvalitních posterů. Znovu připo-
mínám, že aktuální informace o sjezdu najdete na 
adrese http://www.sjezdcskb2015.cz.  
V uplynulém období připravili zástupci ČSKB další 
doporučení  –  „Používání  kardiálních  troponinů 
v diagnostice  akutního  koronárního  syndromu“. 
K doporučení se  již vyjádřila skupina odborníků 
jmenovaná  Českou  kardiologickou  společností 
a nic  nebrání  tomu,  aby  toto  společné  doporu-
čení  bylo  zveřejněno  na  webových  stránkách 
obou  společností.  Skupina  odborníků  vybraná 
výborem ČSKB připravila aktualizaci Doporuče-
ní  k diagnostice  a kontrole  léčby  diabetu;  bude 
následovat  připomínkové  řízení  ze  strany  České 
diabetologické  společnosti.  Třetím  počinem  na 
tomto poli je příprava Stanoviska výboru ČSKB ke 
kvantitativnímu stanovení hemoglobinu ve stolici, 
které je jednoznačně preferováno. Byla požádána 
Česká lékařská komora k zveřejnění tohoto stano-
viska v časopise ČLK Tempus medicorum s cílem 
informovat širokou lékařskou veřejnost. Začneme 
jednání  s imunoanalytickou  sekcí  Společnosti 
nukleární medicíny na přípravě společného dopo-
ručení ke stanovení vitaminu D.
Všechna výše uvedená doporučení budou – jak je již 
tradicí – kromě zveřejnění na webových stránkách 
ČSKB  a zainteresovaných  odborných  společností 
–  publikována  i v časopisu  Klinická  biochemie 
a metabolismus.
Ve dnech 24. – 26. dubna 2015 v Praze proběhla 
významná mezinárodní akce: EFLM Symposium 
„Education in Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine“. Konference se zúčastnilo 60 odborní-
ků  na  vzdělávání  v klinické  chemii  a laboratorní 
medicíně z 27 zemí Evropy. Svá sdělení přednesli 
Maurizio Ferrari (IFCC President), Mauro Pahte-
ghini (EFLM President), Gilbert Wieringa (Chair 
of  EC4  Foundation  Board  nad  Chair  of  EFLM 
Professional Committee), Elisabeta Topic  (Chair 
of  EFLM  Education  and  Training  Committee), 
Theo Koutroubas  (zástupce CEPLIS, organizace, 
která se v Bruselu stará o tzv. svobodná povolání), 
Joris  Delanghe  (vedoucí  redakční  rady  oficiální-
ho  časopisu  IFCC  Clinica  Chimica  Acta)  a řada 
dalších  funkcionářů  EFLM,  UEMS  a národních 

reprezentantů evropských společností laboratorní 
medicíny.  Podrobnější  údaje  o sympoziu  najdete 
na  adrese  http://www.educationprague2015.cz; 
k dispozici  jsou i abstrakta přednesených sdělení 
i všechny prezentace. Sympozium bylo všemi pří-
tomnými hodnoceno velmi kladně. Ukázalo, jakým 
směrem  by  se  mělo  ubírat  vzdělávání  v zemích 
Evropské  unie,  a prezentovalo  i nové  metodické 
přístupy k edukaci.  Významným úkolem setkání 
bylo  posoudit  a připravit  strategii  k uznání  pro-
fese  Specialisty  v laboratorní  medicíně  v rámci 
Evropské  unie;  zdá  se,  že  nás  čeká  ještě  dlouhá 
a složitá  cesta,  než  se  tato  profese  stane  součástí 
národní  legislativy  členských  zemí.  Poděkování 
patří  nejen  všem  členům  výboru  ČSKB,  kteří  se 
podíleli na přípravě  této významné mezinárodní 
akce, a aktivním účastníkům z řad našich klinic-
kých biochemiků (dr. Kocnovi, dr. Rajdlovi a dr. 
Šálkovi),  ale  i Zině  Peckové  z firmy  Congress 
Business  Travel,  která  se  postarala  o bezchybný 
průběh sympozia, a sponzorujícím firmám, které 
umožnily sympozium uspořádat.
Již v minulém čísle FONSu  jsem psal o cíli ČSKB 
získat pro Prahu a Českou společnost klinické bio-
chemie pořadatelství kongresu EuroMedLab v roce 
2019; bohužel zatím nebyla soutěž vyhlášena, jsme 
však na ni připraveni.
V nadcházejícím  období  nás  čekají  jistě  nelehká 
jednání  s dalšími  odbornými  společnostmi  na 
poli laboratorní medicíny s cílem domluvit sdílení 
některých výkonů jiných odborností naší odbor-
ností  801.  Věřím,  že  kolegové  z dalších  oborů 
k jednání přistoupí zodpovědně a ukážou i jistou 
vstřícnost, stejně jako my při rozhodování o jejich 
požadavcích.
Před  několika  málo  dny  dostala  ČSKB  od  Čes-
ké  lékařské  společnosti  materiál  Ministerstva 
zdravotnictví  ČR  „Akční  plán  celoživotního 
vzdělávání  lékařských  zdravotnických  pracov-
níků“  a „Akční  plán  celoživotního  vzdělávání 
nelékařských  zdravotnických  pracovníků“;  jako 
obvykle  bylo  na  připomínky  minimum  času 
– čtyři pracovní dny. Jen ve stručnosti pár navr-
hovaných zásad: posílení praxe v 6. ročníku studia 
medicíny,  určení  kompetencí  absolventů  studia 
všeobecného  lékařství  a absolventů  základního 
kmene,  vytvoření  nových  koncepcí  základních 
oborů  a doporučených  postupů  pro  jednotlivé 
lékařské  obory  či  zjednodušení  akreditačního 
procesu; z dokumentu je patrný zájem na zvýšení 
kompetencí  a významu  IPVZ.  U nelékařských 
zdravotnických  pracovníků  je  navrhováno  zru-
šení  vyšších  zdravotnických  škol  i vzdělávání 
laboratorních  asistentů  na  SZŠ  (a tedy  i práce 



�

úv
od

em

pod  odborným  dohledem)  –  laboranti  by  se 
vzdělávali jen jako bakaláři na vysokých školách. 
Významným cílem je i zvýšení znalosti v oblasti 
preanalytické fáze laboratorního vyšetření u zdra-
votnických pracovníků klinických oborů.

Přeji vám krásné prožití májových dnů (a jdu studo-
vat 73 stran výše zmíněného akčního plánu).

3. 5. 2015 
Jaroslav Racek


