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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
jaro je v plném proudu, probíhají semináře, pra-
covní dny, řada firemních akcí s velmi kvalitními 
přednáškami. Jak již jsem psal v minulém úvodní-
ku, 19. května začíná v Barceloně 23. IFCC-EFLM 
Evropský kongres klinické chemie a laboratorní 
medicíny EuroMedLab 2019; až dostanete do 
rukou 2. číslo časopisu FONS, bude kongres již 
minulostí. Zhodnotíme ho tedy v dalším, pod-
zimním číle.
Pokračují přípravy XIV. celostátního sjezdu ČSKB, 
jehož účastníky přivítáme ve dnech 22. – 24. září 
2019 v Plzni. Je hotový odborný program, pozváni 
zahraniční přednášející, připraven program spo-
lečenský. V průběhu sjezdu budou oceněni autoři 
nejlepších odborných i edukačních prací z oboru 
laboratorní medicíny, budou udělena čestná členství 
v ČSKB a tradičně i nejvyšší ocenění, které naše 
společnost uděluje – Hořejšího medaile. Proběhne 
tradiční plenární schůze ČSKB: přijďte a řekněte 
nám, co děláme dobře a co máme zlepšit! Vše 
potřebné ke sjezdu, informace odborné i organi-
zační včetně důležitých dat, najdete na webových 
stránkách sjezdu, které jsou průběžně doplňovány 
a aktualizovány: https://sjezdcskb2019.cz.    
Co je nového ve vzdělávacích programech speciali-
začního oboru klinická biochemie? Zatímco již asi 
15 pracovišť požádalo o akreditaci pro vzdělávání 
lékařů podle nového vzdělávacího programu z r. 
2018, vzdělávací program pro analytiky pořád 
není schválený. Důvodem je dlouhodobé one-
mocnění příslušné pracovnice na ministerstvu 
zdravotnictví (ostatní jsou asi tak vytížení, že ji 
nemohli zastoupit); event. připomínky z MZ se 
budou muset následně vyřešit – tak nevím, zda 
se vzdělávacího programu dočkáme ještě letos. 
Připravuje se vzdělávací program pro farmaceuty 
Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví; 
zdá se, že dozná značných změn a bude se podobat 
vzdělávacímu programu v klinické biochemii pro 
analytiky. 

Co se týká nových výkonů, registrační list na sta-
novení peptidu uvolňujícího progastrin (marker 
malobuněčného karcinomu plic) byl schválen a ten-
to výkon bude možné nasmlouvat od příštího roku. 
Registrační list na stanovení interleukinu 6 (marker 
zánětu, zejména pro novorozenecké sepse) bude 
projednán – a nejspíše i schválen – ještě do poloviny 
roku. Výbor České společnosti klinické farmakolo-
gie požádal Českou lékařskou komoru o akreditaci 
školicího pracoviště a o licenci školitele s cílem 
organizovat kurz terapeutického monitorování osob; 
jeho absolventi by byli oprávněni vykazovat výkon 
99113 Farmakologické zhodnocení léčby klinickým 
farmakologem (tj. zhodnocení farmakokinetiky).
Další jednání jsme vedli se Společností pro lékařskou 
mikrobiologii: mikrobiologická pracovitě mají lépe 
hodnoceny výkony, než když stejnou metodu pro-
vádí pracoviště klinické biochemie, i když se jedná 
o metodu s povoleným sdílením (hodnota bodu 0,85 
Kč vs. 0,71 Kč). Výbor uvedené společnosti projevil 
extrémní neochotu v tom cokoliv měnit, i když to 
bylo již předjednáno se zdravotními pojišťovnami.   
Průběžně aktualizujeme portál Lab Tests Online 
(https://www.laboratornitesty.cz), připravujeme 
i pravidelné vkládání novinek z laboratorní medi-
cíny. Začne příprava na novou podobu webových 
stránek ČSKB s cílem zvýšit jejich přehlednost.
Loňská novela zákona 96 o nelékařských zdravot-
ních pracovnících zrušila kreditní systém, který 
konečně začal bez problémů fungovat, a dohled nad 
kontinuálním vzděláváním vložila do rukou zaměst-
navatelů. Zdá se, že to nebylo šťastné řešení – před 
nedávnem byla zřízena komise, která má navrhnout, 
jak se bude sledovat celoživotní vzdělávání nelékařů, 
aby bylo jednotné… 
Jak vidíte, někdy se daří, jindy je jednání dost 
obtížené a narážíme na neochotu či nepochopení.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál krásné pro-
žití letních měsíců a pohodu o dovolené. Těším se na 
setkání na celostátním sjezdu ČSKB v září v Plzni.
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