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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, 
uběhly další tři měsíce od minulého vydání časopisu 
FONS. Zdá se, že epidemie covid-19 konečně začíná 
být pod kontrolou, snad díky promoření, možná více 
kvůli očkování; v každém případě to je dobrá zpráva. 
Počet akcí ČSKB se v uplynulém období sice zmen-
šil, řada z nich byla odložena, ale neznamená to, že 
by naše činnost „usnula“. Online jednání, webináře  
a další činnost fungují dál.
Intenzivně připravujeme XV. celostátní sjezd ČSKB  
a věřím, že se v plánovaném termínu 10. – 12. října  
t. r. sejdeme ve Zlíně – osobní kontakt nám již dru-
hým rokem hodně chybí. Fungují stránky sjezdu 
(https://sjezdcskb2021.cz), najdete na nich všechny 
potřebné údaje. Do konce května je třeba odeslat ab-
strakta posterů a k tomuto datu musí být připraven  
i program jednotlivých odborných bloků; objeví se 
pak na stránkách sjezdu. 
Ve dnech 1. – 3. 10. t. r. se v Praze uskuteční již 4. ročník 
mezinárodního sympozia CELME (Cutting Edge La-
boratory Management in Europe); letos proběhne nej-
spíše hybridní formou. Hlavním organizátorem je prof. 
Zima, Univerzita Karlova a naše společnost; diskutovat 
se tam bude směřování oboru v rámci Evropy.
Dovolte, abych se vrátil k další činnosti ČSKB. Byla 
aktualizována řada doporučení, mnohdy již tradič-
ně ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi,  
ať již klinickými nebo laboratorními. Jsou to: 
 � Doporučení k diagnostice chronického onemoc-

nění ledvin
 � Doporučené postupy při diabetickém onemoc-

nění ledvin
 � Doporučení k vyjadřování nejistot kvantitativních 

výsledků měření ve zdravotnických laboratořích
 � Doporučení pro validace a verifikace postupů 

laboratorních vyšetření ve zdravotnických labo-
ratořích

Rozpracovaná jsou další dvě doporučení – k využití 
kardiálních troponinů v diagnostice akutní koronární 
příhody a vnitřní kontrola kvality. Všechna již schvá-
lená doporučení najdete na webových stránkách 
ČSKB a postupně se objeví i v časopise Klinická bio-
chemie a metabolismus.
Pomalu se upravují a doplňují nové webové stránky 
ČSKB, podařilo se získat nového garanta z oblasti IT 
odborníků. Pomozte prosím i vy svými připomínka-
mi, aby stránky https://www.cskb.cz odrážely činnost 
ČSKB a důstojně naši společnost reprezentovaly.
Vyzvali jsme všechny členy ČSKB, aby aktualizovali své 

kontakty (adresu bydliště, ale hlavně mailovou adresu). 
Výzva k zaplacení členských příspěvků totiž bude cho-
dit mailem, urgence při nezaplacení opět mailem a te-
prve třetí výzva bude složenka zaslaná poštou. Protože 
mnohé antivirové programy ve zdravotnických zaříze-
ních by mohly výzvu poslat mezi spamy, přednost pro-
sím dejte své soukromé mailové adrese. 
Projekt Lab Tests Online, tj. vzdělávací portál pro ši-
rokou veřejnost v laboratorní medicíně garantovaný 
naší společností, dál pokračuje, přibývají další články 
a starší se aktualizují. Každý měsíc navštíví stránky 
60 až 100 tisíc unikátních návštěvníků. Přesto však  
i v této oblasti došlo k zásadní změně, jejíž dopad 
zatím nedovedeme odhadnout. Doposud se jednalo 
o zcela neziskový odborný projekt v gesci Americ-
ké asociace klinické chemie a laboratorní medicíny 
(AACC); česká verze byla na US projekt navázána 
smluvně prostřednictvím CZEDMA a ČSKB. Ten-
to rok však AACC celý projekt prodala společnosti 
OneCare Media – ta se sice stará o poskytování od-
borných informaci v oblasti medicíny laikům, ale na 
komerční bázi. US verze stránek již připravuje ceník 
vyšetření, možnost objednat si test atd. Tak uvidíme; 
my se držíme zásady, že zdravotní stav včetně ordino-
vaných vyšetření by měl posuzovat lékař; projekt má 
pacientům pomoci výsledkům vyšetření porozumět  
a ne nahradit lékaře.
Ve spolupráci s Katedrou klinické biochemie IPVZ 
jsme schválili nový logbook pro společný kmen  
v rámci vzdělávacího programu v klinické biochemii 
pro bioanalytiky; lékaři logbook mít nebudou.
Ještě před prázdninami projedná Pracovní skupina 
k seznamu výkonů naši žádost o aktualizaci výkonu 
81239 Analýza moče mikroskopicky ve fázovém kon-
trastu, který je bodově značně podhodnocen.
Zažádali jsme o zařazení odbornosti 881 Ambulance 
klinické biochemie mezi „řádné“ ambulantní odbor-
nosti (dosud je to odbornost tak „napůl“, výkony jsou 
zařazeny pod odbornost 801, což je laboratoř klinic-
ké biochemie). I když platba za bod odpovídá jiným 
ambulantním odbornostem, „zrovnoprávnění“ by 
mohlo mít význam v budoucnu, při schvalování ev. 
nově požadovaných výkonů, při ordinaci léků apod. 
Pro naši žádost se nám podařilo získat podporu Čes-
ké internistické společnost a České společnosti pro 
aterosklerózu.
Co říci závěrem? Přeji krásné letní měsíce a zaslou-
žený odpočinek po nekonečných covidových měsí-
cích. A těším se, že se setkáme už ne online, ale pěkně 
„z očí do očí“, na XV. sjezdu ČSKB a dalších akcích. 
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