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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
letošní léto je rekordní – po mnoha letech v červenci 
padaly teplotní rekordy, volný čas trávíme u vody 
a jsme nespokojeni, že je moc teplo. Počátkem srpna 
přišly prudké deště se záplavami, trochu bláznivé 
léto….
Jak jsem psal minule, na prvních jednáních vý-
boru se diskutovaly oblasti, ubírání se činnosti 
naší společnosti v dalších letech, a s tím souvisí 
aktualizace třeba některých doporučení či tvorba 
nových. Doporučení o vyšetřování proteinúrií spěje 
k definitivnímu schválení a chci poděkovat všem, 
kteří k němu zaslali svoje připomínky. Připravuje se 
nové doporučení k diagnostice thyreopatií. 
Pokud se zdá, že letní měsíce jsou klidnějším obdo-
bím, tak letos tomu tak moc není. Výbor společnosti 
připravuje aktualizovanou koncepci našeho oboru, 
kterou v polovině září předloží široké diskuzi, než 
novou koncepci schválíme. Schválili jsme změnu 
nepodkročitelných personálních minim pro labora-
toře, která jsou určitým způsobem jednodušší.
Jednáme s ostatními odbornými společnostmi 
o možnosti sdílení některých vyšetření a jednotlivé 
informace jsou vždy uváděny v zápisech společ-
nosti. Velmi intenzivní jednání je s představiteli 

společnosti lékařské genetiky nad přípravou nových 
kalkulačních listů a výkonů z oblasti molekulární 
biologie a jejich vzájemné sdílení. Vyskytly se pro-
blémy s vykazováním cytologického vyšetřování 
likvoru a na základě jednání s VZP byla odeslána 
informace na krajské pobočky, že tento kód mohou 
naši odborníci vykazovat, pokud mají složenu 
zkoušku z neurocytologie tj. jako to bylo možné 
v minulosti. 
Na přelomu května a června se uskutečnil v Hradci 
Králové BIOLAB, který byl velmi úspěšný jak po 
stránce odborného programu, tak společenské. 
Chci proto poděkovat všem, kdo se na bezchybné 
organizaci podíleli, pracovníkům Ústavu klinické 
biochemie a diagnostiky FN a LF Hradec Králové, 
sekci biochemických laborantů a společnosti CBT. 
Před námi je nyní tradiční akce organizovaná 
společností Stapro - FONS v Pardubicích. V rámci 
2. evropského symposia o kvalitě a managementu 
v laboratorní medicíně se uskuteční 16. 10. telemost 
mezi Prahou a Lisabonem, kde tato konference 
probíhá a budeme moci přímo s kolegy z dalších 
zemí přímo diskutovat. 
Přeji Vám krásné babí léto a těším se na setkání 
s Vámi v Pardubicích. 
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