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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové,
právě jsem se vrátil nikoliv z Hradu, ale ze 48. celo-
státního sjezdu biochemických laborantů Biolab 
2016, který proběhl ve dnech 8. – 10. května v Srní na 
Šumavě. Kromě tradičních a stále aktuálních témat, 
jako je kontrola kvality, mezioborová spolupráce, 
nové trendy v biochemii či vzdělávání zdravotních 
laborantů, zazněly i přednášky o uplatnění labo-
ratorních pracovníků při zahraničních misích či 
o zánětlivých markerech. O sjezd byl mimořádný 
zájem – přijelo 260 účastníků z celé republiky 
a vystavovalo zde 25 firem. Zaznělo 30 přednášek 
a bylo prezentováno 11 posterů. Za bezchybnou 
organizaci patří dík kolektivu pracovníků v čele 
s PharmDr. Evou Šimečkovou a vrchní laborantkou 
Ivanou Kadlecovou. K nespornému úspěchu akce 
přispělo i krásné prostředí Šumavy a příznivé počasí. 
Podrobnější informaci o akci přinese časopis FONS 
samostatně. 
Biolab 2016 však nebyl jedinou úspěšnou akcí 
ČSKB v uplynulém období. Jak bylo dohodnuto, 
informace o průběhu významných akcí ČSKB bude 
přinášet časopis FONS pravidelně, proto odkazuji 
na jeho stánky.
Významná akce IFCC proběhla 19. – 21. března t. r.  
v Madridu – IFCC General Conference schválila 
směřování činnosti IFCC na následující dva roky 
a kromě různých zpráv zazněla i odborná sdělení 
o zajištění kvality a standardizace laboratorních 
vyšetření, e-learningu aj. Novým místopředsedou 
EFLM byl zvolen prof. Neumaier z Německa. Letos 
proběhnou ještě jedny volby – v podzimních měsí-
cích bude volen nový prezident IFCC.
Co je nového v odborných doporučeních naší 
společnosti? Vybraná pracovní skupina intenzivně 
pracuje na aktualizaci doporučení na vyšetření 
mozkomíšního moku. Společně s Českou ateroskle-
rotickou společností připravíme stanovisko k nově 
zveřejněnému konsenzu EAS a EFLM o vyšetřování 
lipidů z „non-fasting“ vzorku krve.
Česká společnost klinické biochemie vypracovala 
návrh, upravující maximální frekvenci výkonů 
odbornosti 801; cílem je taková frekvence, jaká 
odpovídá racionální indikaci vyšetření, tak jak je 
třeba pro diagnostiku i kontrolu léčby nemocných. 
Návrh vychází z dokumentu, připraveného před více 
než čtyřmi roky v rámci neuskutečněné „kultivace 
výkonů“; frekvence byla v některých případech 
zvýšena, nikde jsme nenavrhovali nižší frekvenci. 
Bude-li navrhovaný dokument přijat komisí k sezna-
mu výkonů MZ ČR, stane se závazným pro všechny 

pojišťovny v ČR. Nově vyšetřované prediktivní mar-
kery, důležité pro volbu typu tzv. biologické léčby 
zhoubných novotvarů, jsou v některých případech 
vyšetřovány i v séru nemocných; toto vyšetření se 
nazývá „liquid biopsy“. Bylo podepsáno Společné 
stanovisko Společnosti českých patologů, České spo-
lečnosti klinické biochemie a Společnosti lékařské 
genetiky a genomiky k otázce provádění tekutých 
biopsií (liquid biopsy) u nemocných s nádorovými 
onemocněními; na konci roku 2017 počítáme s revi-
zí stanoviska. V září proběhne jednání zástupců 
naší společnosti s vedením VZP o minimálním 
personálním zajištění laboratoří klinické biochemie, 
zajišťujících nepřetržitý provoz (tedy v nemocni-
cích); na tomto jednání budeme hájit zájmy labo-
ratoří v nemocnicích – a tedy vlastně zájmy celých 
nemocnic a především pacientů.
Bude pokračovat další jednání s odbornými spo-
lečnostmi o povolení sdílení některých výkonů 
– s Českou společností klinické farmakologie 
(farmakokinetické zhodnocení hladiny léku) a Spo-
lečností pro lékařskou mikrobiologii (sérologické 
markery hepatitid nejen pro screeningové účely).   
Česká společnost klinické biochemie obdržela 
žádost rady imunoanalytické sekce České společnos-
ti nukleární medicíny o převzetí odborné garance 
nad výkony odbornosti 815 (laboratoř nukleární 
medicíny). Bude dohodnut postup, aby tento proces 
proběhl bez rušivých vlivů; bude zachována čin-
nost všech dosavadních pracovišť odbornosti 815 
a uznávána dosažená atestace z nukleární medicíny 
při práci na úseku imunoanalytických metod; nově 
budou již pracovníci zařazováni jen do vzdělávacího 
programu v klinické biochemii. 
Katedra klinické biochemie IPVZ ve spolupráci 
s ČSKB začne připravovat aktualizaci vzdělávacího 
programu z klinické biochemie pro analytiky; na 
části týkající se společného kmene bude spolupra-
covat i Společnost lékařské genetiky a genomiky 
a Česká společnost alergologie a klinické imunolo-
gie. Cílem bude umožnit co největší část přípravy 
k atestaci absolvovat na mateřském pracovišti. Jistým 
problémem je malé množství pracovišť akreditova-
ných pro praktickou výuku analytiků.
To jsou hlavní novinky posledních tří měsíců. 
A protože další číslo časopisu FONS vyjde až v září, 
dovolte, abych vám již nyní popřál pohodu v prázd-
ninových měsících, hodně zážitků o dovolené doma 
i v zahraničí a samozřejmě i nabrání nových sil pro 
práci v klinických laboratořích.
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