Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

úvodem

Obracím se k vám poprvé ve své nové roli předsedkyně výboru ČSKB ČLS JEP. Považuji to za
mimořádnou čest a chtěla bych poděkovat všem,
kteří mi dali svůj hlas, považuji to za ocenění práce
všech nelékařů, členů naší společnosti, kteří se významně podílí na rozvoji našeho oboru. Ráda bych
poděkovala těm, kteří už nebudou v práci ve výboru dále pokračovat, RNDr. Gotzmannové, která
se významně podílela a doufáme, že i nadále bude
podílet, na přípravě registračních listů pro nově
zaváděné výkony. MUDr. Kubáčovi, který se stal
v minulých letech platným členem výboru a vedl
zodpovědně pokladnu společnosti. V neposlední
řadě patří dík i RNDr. Louženskému, dlouholetému členu revizní komise. Předsedou revizní komise zůstává MUDr. Verner, novým členem se pak
stal MUDr. Petr Kocna. V nově zvoleném výboru
jsme také přivítali další dva členy, RNDr. Davida
Friedeckého a MUDr. Daniela Rajdla.
Moje poděkování v neposlední řadě patří i všem
pokračujícím členům výboru, v první řadě bývalému předsedovi prof. Rackovi, jehož klid a rozvaha
mi budou stálým příkladem, prof Zimovi, jehož
odborné vedení mě dovedlo až do této pozice
a samozřejmě i ostatním členům výboru i revizní
komise, jejichž práce si opravdu vážím a bez jejichž
podpory by tato práce nebyla možná.
Těším se rovněž na spolupráci se sekcí zdravotních
laborantů, v jejichž výboru došlo po volbách také
k jedné obměně. Nový výbor sekce bude pracovat
i nadále pod vedením Mgr. Martiny Bunešové,
MBA ve složení H. Beránková, Bc. J. Blažková,
P. Coufal a Mgr. V. Hauerová.
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Volby proběhly elektronicky, a i přes některé počáteční problémy se snad podařilo vše zvládnout
a všechny hlasy v obou kolech spravedlivě vyhodnotit a sečíst. Je zřejmé, že tento způsob voleb je
rozhodně mnohem levnější a pokud by probíhaly
volby jen tímto způsobem, jde i o jednoznačně
administrativně schůdnější variantu. S tím souvisí jedna z prvních proseb, kterou na vás, naši milí
členové ČSKB máme. Prosím, zkontrolujte si své
mailové adresy, které máte uvedené u ČLS JEP. Jde
o nejsnazší způsob komunikace se členskou základnou. I proto by bylo vhodné, pokud je to možné, uvést adresu, která není pracovní. V poslední
době se velmi často stává, že nemocniční zabezpečení vyhodnocuje naše společné maily jako spam
a vyřazuje je bez upozornění. Jen pokud bude
k dispozici vaše funkční mailová adresa, budete

dostávat včas oba časopisy (KBM, FONS), a budete
mít k dispozici i aktuální informace, které pravidelně rozesílá vědecký sekretář MUDr. Pavel Malina.
Díky aktuální adrese vás nemine i výzva k zaplacení členských příspěvků, jejichž úhrada1x ročně je
jednou z podmínek členství ve společnosti. Pokud
člen společnosti po dobu 2 let neuhradí členský
příspěvek, bude mu členství automaticky zrušeno.
Na konci března (27. - 29. 3. 2022) se v Plni konaly tradiční imunoanalytické dny. Bylo to setkání
velmi milé a bohatě navštívené, jistě i pro dlouhou
pauzu, kterou jsme byli nuceni přečkat s všemožnými formami on-line setkání a webinářů. Nové
technologie jsou významnou možností rozšíření
vzdělávání a komunikace v odborných kruzích, ale
určitě si většina z nás uvědomila, že nic nemůže nahradit vřelý stisk ruky a pohled do očí. Asi i proto
byl úspěch této akce tak zřetelný.
Další akcí, která byla dlouho odkládána a která
se uskutečnila teprve v dubnových dnech tohoto
roku, byl mezinárodní 24. IFCC-EFLM kongres
– EuroMedLab 2022 v Mnichově. Trochu rozpačitě působící organizace, ne úplně šťastně řešené
zajištění (lépe řečeno nulové) stravování pro tak
velký počet účastníků byly trochu skvrnou na tamto setkání. Přesto odborná část, pečlivě připravené
a profesionálně vedené prezentace naplnily naše
očekávání novinek. Zastoupení našich účastníků,
prezentujících své výsledky formou posterů, bylo
také velmi bohaté a diskuse u posterů byla nebývale živá.
Až budete číst tyto řádky, bude za námi dlouho
odkládané setkání 50. výroční sjezd BIOLAB2022,
které se konalo v Praze. Pokud mohu posoudit
ze stavu příprav, půjde o setkání důstojné a jistě
i hojně navštívené. Věřím, že to není způsobeno
jen atraktivitou lokality, kde se setkání koná, Praha Motol, ale hlavně tím, že po dlouhé době, kdy
jsme se nemohli setkávat, se všichni upřímně těšíme z osobních setkání. A samozřejmě hlavně
programem a možnostmi prezentovat své výsledky
a zkušenosti na mnoha odborných fórech, ale hlavně v kuloárech, kde se navazují ty nejvýznamnější
kontakty. Teprve nemožnost takových setkání nám
ukázala, jak jsou důležitá.
Jedním z nejdůležitějších úkolů, které leží před
nově zvoleným výborem je dokončení úprav nových webových stránek ČSKB. Vznikla pracovní
skupina (Verner, Malina, Friedecký, Rajdl), která
řídí změny na webu a provede analýzu možností
napojit stránky na sociální sítě.
Těšíme se, že i s pomocí našich nových členů výboru se naše odborná společnost se v ohledech

moderní komunikace posune na světově srovnatelnou úroveň. Přesto jsme si vědomi, že stále existuje
nemalá část našich členů, kteří preferují tradiční
formy komunikace, a proto se budeme snažit udržovat i tyto časem ověřené postupy.

Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 2021“
– cena je honorována odměnou ve výši 20 000 Kč.

Na svém prvním jednání 26. 4. 2022 nový výbor
vyhlásil výzvu k podání návrhů na ocenění:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě jednou
vám děkuji za možnost stanout v čele této významné odborné společnosti a těším se další setkávání
mezi něž bude jistě patřit i tradiční setkání FONS
v Pardubicích. Toto Sympozium Klinické biochemie se koná ve dnech 18. - 20. 9. 2022 v prostorách
Univerzity Pardubice.
Drahomíra Springer

Úvodem

Cena ČSKB „Za nejlepší publikaci z oboru klinické
biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce
2021“ – uchazeč musí být první nebo korespondující autor, pouze 1 práce. Cena je honorována odměnou ve výši 20 000 Kč – bližší informace najdete
na webu společnosti.

Uzávěrka pro podání návrhů na udělení cen je
30. 6. 2022.
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