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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
píši tento úvodník v pozdním večeru, kdy teploty 
po krásném slunném letním dnu mírně klesají ke 
dvaceti stupňům, a který si umím představit strávený 
lépe než v rozpálené Praze. 
V polovině května přijelo okolo 5 000 biochemiků 
a laboratorních odborníků z celého světa na Eu-
romedlab do Milána, kde bylo i hojné zastoupení 
našich kolegů, kteří se prezentovali přednáškou 
prof. M. Kalousové a postery. Kongres byl nabit 
množstvím velmi zajímavých sympózií ze všech 
oblastí laboratorní diagnostiky a jako doprovodný 
program byla připravena bohatá výstava. Mauro 
Panteghini spolu s italskými kolegy připravili nejen 
po odborné, ale i po organizační a společenské strán-
ce jeden z nejlepších kongresů v historii Euromedlab. 
Ten příští se uskuteční v Paříži. Nejbližší velká me-
zinárodní akce se uskuteční příští rok – Worldlab 
v Istanbulu. Bohužel ve druhém kole voleb nebyla 
Praha vybrána jako pořadatel Euromedlabu pro rok 
2017, a tak vyrazíme na jih, do Athén.
Ale teď zpět k nám, kde právě finišují přípravy XI. 
sjezdu ČSKB ČSL JEP, který se letos po 8 letech koná 
opět v Olomouci. Pro letošní rok bylo zvoleno 7 
hlavních oblastí, které podle našeho názoru jsou pro 
vývoj oboru v současné době aktuální. Mají  zaznít 
tři plenární přednášky včetně přednášky prof. Ho-
řejšího, kterou bude prezentovat prof. M. Tichý, 
29 dalších přednášek, a bude vyvěšeno 47 posterů. 
Součástí budou i tradiční firemní workshopy a vý-
stava laboratorních dodavatelů. Jsem přesvědčen, že 
kromě odborných akcí nalezneme čas i na zastavení 
a posezení s přáteli při společenských setkáních. Na 

sjezdu se uskuteční tradiční výroční schůze ČSKB 
ČSL JEP, kde budeme předkládat výsledky naší práce 
a také budou vyhlášeny volby do výboru společnosti, 
a tak přemýšlejte o vhodných kandidátech.
Ze života společnosti  zmíním schválení aktualizo-
vaného Doporučení ČSKB, ČOS a ČSNM - sekce 
imunoanalytických metod k využití nádorových 
markerů v klinické praxi, projednání dotazů ČIA 
k akreditacím - uvolňování výsledků, sdílené 
výkony, personální kvalifikace. VZP se na mne 
obrátila ohledně vyvolání jednání mezi odbornými 
společnostmi k otázce, jak definovat akreditovanou 
laboratoř z hlediska spektra výkonů a dalších poža-
davků. Oslovil jsem proto představitele odborných 
společností laboratorního komplementu, abychom 
mohli na jednání, které se uskuteční v srpnu, před-
ložit návrh kritérií pro úhrady pro další rok, aby se 
tak neopakoval letošní chaos.Uvidíme, jak budou 
jednání pokračovat v současné dosti politicky ne-
stabilní době. 
Ještě jedno upozornění na závěr. Ministerstvo 
zdravotnictví ČR informovalo o zákazu používání 
neinvazivního analyzátoru krve AMP z Ukrajiny 
na území České republiky z důvodu nepříznivého 
ovlivnění zdraví včetně rizika omezení bezpečnosti 
pacientů. Tento přístroj také nemá přidělenou CE 
značku. Budeme doufat, že si toho všimnou i paci-
enti, kteří jsou prostřednictvím  webu stále zahr-
nováni různými nabídkami jak být dobře a rychle 
„diagnostikováni“.
Přeji Vám příjemné zážitky na sjezdu v Olomouci 
a nastávající hezké podzimní dny.
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