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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
když jsem psal minulý úvodník v polovině února, 
přál jsem nám všem neméně tak úspěšný rok jako 
ten minulý. A krátce nato bylo vše jinak. Začala epi-
demie – jak se ukázalo spíš pandemie – onemocnění 
COVID 19, způsobeného virem SARS-CoV-2. Zru-
šily se všechny plánované akce a začala platit přísná 
protiepidemická opatření. Řada laboratoří přešla na 
režim, kdy se pracovníci rozdělili na dva střídající 
se týmy, aby byl zajištěn chod zdravotnických zaří-
zení i v případě nákazy někoho z nich. I když počet 
požadavků na laboratorní vyšetření klesl, výše uve-
dené opatření vedlo ve většině případů ke zvýšené 
zátěži pracovníků klinických laboratoří. Nevím, zda 
vedení zdravotnických zařízení si někde uvědomilo, 
že nejen „jipky“, ale i laboratorní zázemí pomáhají 
těm nejtěžším nemocným, a laboratořím třeba jen 
poděkovalo – u nás to tak nebylo …
Co bylo nutné odložit? Především plánovaný a již 
dokonale připravený jubilejní 50. celostátní sjezd 
biochemických laborantů Biolab – odložil se o rok, 
v Praze-Motole se sejdeme ve dnech 16. – 18. 
května 2021. Platí dosavadní adresa sjezdu, kde 
najdete všechny potřebné informace: http://www.
biolab2020.cz. Letošní druhé číslo časopisu Klinická 
biochemie a metabolismus nicméně přinese abstrak-
ta všech přednášek a posterů Biolabu. 
Ve dnech 20. – 22. 9. 2020 se bude v Pardubicích 
konat již tradiční Sympozium FONS. Pořadatelem 
je firma STAPRO, naše společnost se podílí na 
odborném programu; je již připraven a informace 
o sympoziu najdete na stránkách http://www.sym-
poziumfons.cz. 
41. imunoanalytické dny, kde je naše společnost 
spolupořadatelem, se přesouvají na listopad, stejně 
tak na podzim nebo dokonce až na příští rok je 
přeložena řada akcí regionálních či setkání uživa-
telů organizovaných firmami. Zrušila se strategická 
konference EFLM, která se měla sejít v říjnu t. r. 
v Záhřebu, světový kongres WorldLab se bude konat 
v Soulu až v lednu 2021.
Česká společnost klinické biochemie však ve své 
práci pokračuje, schůze výboru se konají on-line 
a pokračuje i příprava a aktualizace dalších dopo-
ručení i návrhy nových metod.
Doporučení k využívání kostních markerů bylo 
schváleno Společností pro metabolická onemocně-
ní skeletu a jeho plné znění vyjde v nadcházejícím 

čísle časopisu Klinická biochemie a metabolismus. 
V konečné fázi je revize Doporučení k využití nádo-
rových markerů, budou aktualizována doporučení 
týkající se kardiálních troponinů a chronického 
selhání ledvin. 
Co se týká nových výkonů, v Pracovní skupině 
k seznamu zdravotních výkonů již byly projednány 
dva nově navržené registrační listy: Stanovení růs-
tového diferenciačního faktoru 15 (GDF-15), který 
má význam pro odhad rizika krvácení u nemocných 
s fibrilací síní i u některých dalších onemocnění 
srdce, a Ketolátky statim, což je vlastně stanovení 
3-hydroxybutyrátu v režimu POCT. Definitivní 
jednání, a doufám i schválení výkonů, je plánováno 
na počátek června. Spolu s Českou urologickou 
společností jsme odmítli snahy o zavedení stanovení 
PSA metodou POCT.
V minulém úvodníku jsem psal o iniciativě Evrop-
ské federace klinické chemie a laboratorní medicíny, 
která zřídila tzv. EFLM Academy. Výbor ČSKB 
rozhodl, že od r. 2021 nabídne členům možnost 
zaplatit příspěvek pouze na členství v ČSKB a ČLS 
jako doposud nebo přidat částku odpovídající 15 
EUR a získat tak výhody členství v EFLM Academy. 
Podrobnosti a výhody členství budou zveřejněny 
v časopisech Klinická biochemie a metabolismus 
a FONS.
Jednání ohledně indikací genetických testů kli-
nickým biochemikem a organizace screeningu 
vrozených vývojových vad stále probíhají, i když 
zdlouhavěji, než bychom si představovali. O jejich 
výsledcích vás budeme informovat.
Opakovaně jsem psal v úvodníku časopisu FONS 
i v informaci členům ČSKB, že na známé adrese 
http://www.cskb.cz můžete najít novou podobu 
webových stránek ČSKB. V blízké budoucnosti 
dojde na stánkách ke změnám, které by měly zvýšit 
jejich přehlednost; průběžně je pak budeme dále 
doplňovat a aktualizovat.
Přeji nám všem, aby se život v našich laboratořích 
a i v celé naší republice co nejdříve znormalizoval. 
Užijte si klidu na dovolené, ať už na chalupě, v našich 
horách nebo snad i v zahraničí. A na shledanou 
v září na Sympoziu FONS 2020 v Pardubicích.
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