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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové,
nejdůležitější událostí v životě České společnosti 
klinické biochemie na počátku tohoto roku byly 
bezesporu volby do výboru Společnosti, do výboru 
sekce biochemických laborantů a do revizní komi-
se. Proběhly dvoukolově a na počátku dubna byly 
známy výsledky. 
Dne 10. dubna 2018 se sešly na společném zasedání 
starý a nový výbor ČSKB, stejně tak i výbory sekce 
biochemických laborantů. V tajném hlasování byli 
zvoleni předsedové – předsedou nového výboru 
ČSKB jsem se znovu stal já, předsedkyní výboru 
sekce biochemických laborantů opět Mgr. Martina 
Bunešová, předsedou revizní komise zůstal dr. 
Miroslav Verner. Místopředsedy byli zvoleni doc. 
Drahomíra Springer a dr. Richard Pikner. Složení 
obou výborů i rozdělení dalších funkcí najdete na 
webových stránkách ČSKB.
Co říci k volbám závěrem? Především bych chtěl 
poděkovat jménem svým a jistě i ostatních nově 
zvolených členů za důvěru, která na jedné straně těší, 
na druhé však zavazuje. Mohu slíbit, že se budeme 
snažit, aby náš obor měl důstojné postavení mezi 
ostatními lékařskými obory. Zdánlivě nedošlo k vel-
kým změnám ve složení výborů, nicméně dva noví 
mladí členové, dr. Pikner a dr. Malina, představují 
omlazení výboru, a věřím, že budou aktivními čle-
ny výboru a v příštích volbách za čtyři roky k nim 
přibudou další. Další volby již budou probíhat 
elektronicky a byl bych rád, kdyby byla i větší účast 
– v těch nynějších to bylo 40 %.
Na konci května nás čeká nejvýznamnější akce toho-
to roku, 49. celostátní sjezd biochemických laboran-
tů BIOLAB 2018, který uspořádají ve dnech 27. až 
29. května kolegyně a kolegové z Oddělení klinické 
biochemie, mikrobiologie a imunologie nemocnice 
v Jihlavě. Program je hotový, zajímavý a potěšilo mě, 
že se jihlavští nejen starají o organizaci sjezdu, ale 
naplnili i značnou část odborného programu. 

Další velkou akcí letošního roku bude tradiční 
Sympozium klinické biochemie FONS; akci pořádá 
firma StAPRO v Pardubicích ve dnech 16. až 18. 
září, odborný program garantuje ČSKB. Během této 
akce se sejde i plenární schůze členů ČSKB a budou 
uděleny ceny a čestná členství.
Na jaře proběhla řada dalších akci, garantovaných 
naší Společností; zprávy o nich jsou pravidelně 
publikovány v časopisu FONS.
Česká společnost klinické biochemie připravuje další 
odborná doporučení: před definitivním schválením je 
novela Doporučení o laboratorním screeningu vroze-
ných vývojových vad v prvním a druhém trimestru 
těhotenství (spolu se Společností lékařské genetiky 
a genomiky), na podzim by mělo spatřit světlo světa 
aktualizované společné Doporučení pro diagnostiku 
a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a u žen 
s poruchou fertility. Spolu s firmou SEKK připravu-
jeme Doporučení k jednotkám výsledků měření, se 
Společností pro metabolická onemocnění skeletu 
pracujeme na přípravě společného Doporučení ke 
stanovení kostních markerů. 
Závěrem si musím postěžovat na pomalou práci 
Ministerstva zdravotnictví ČR. Jak už jsem uvedl 
několikrát, vzdělávací program v klinické biochemii 
pro analytiky je hotový a bohužel dlouhou řadu 
měsíců čeká na MZ ČR k definitivnímu schválení; 
jeho realizace navíc vyžaduje vydání prováděcí 
vyhlášky, a to opět čeká na MZ …
Vzdělávací program pro lékaře je rovněž hotov, čeká 
se však na schválení společných kmenů (opět Minis-
terstvem zdravotnictví ČR). Lékaři, kteří jsou již do 
vzdělávacího programu (VP) zařazeni, pokračují 
podle starého VP. Problém je však u těch, kteří se 
k zahájení VP chystají: starý už neplatí a nový není 
schválený. Hrozí, že jim nebude uznána celá doba 
praxe, i když ji řádně vykonají.
to je pro dnešek vše, těším se na setkání s vámi na 
Biolabu v Jihlavě či na jiné akci naší Společnosti
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