Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
v době, kdy budete číst tento úvodník, bude již po
prázdninách. Věřím, že jste je prožili podle svých
představ a odpočatí a plni energie jste se vrátili do
pracovního procesu.

úvodem

Musím se však ještě vrátit před prázdniny, na konec
května. V Ostravě proběhl již 47. celostátní sjezd biochemických laborantů Biolab. Mám radost z toho, že
ho můžeme zařadit mezi úspěšné akce naší společnosti: v šesti tematických okruzích zde zaznělo množství
přednášek (mj. o trendech v laboratorní medicíně,
vzdělávání, vztahu laboratoře a klinických pracovišť)
a bylo prezentováno 20 posterů. Sjezdu se zúčastnilo
222 registrovaných účastníků a vystavovalo na něm 22
firem. Sjezd však nepředstavuje jen odborné přednášky, neméně důležitá je i společenská stránka a setkání
s kolegy a kolegyněmi – i ta byla hodnocena příznivě. A konečně třetí příznivá zpráva – sjezd skončil
s pozitivním hospodářským výsledkem. Poděkování
patří pořadatelům z Ústavu laboratorní diagnostiky
FN v Ostravě i firmě CBT za práci, kterou přispěli
k úspěšnému průběhu sjezdu.
V červnu t. r. se konal Mezinárodní kongres laboratorní medicíny WorldLab 2014 v Istanbulu. Sešlo se
zde 3 200 registrovaných účastníků z celého světa.
Témata přednášek kopírovala současné trendy laboratorní medicíny – jen namátkou uvádím: diabetes
mellitus, obezita, tumorové markery, kardiomarkery,
vitamín D, selhání ledvin, výuka, akreditace laboratoří. Řada zajímavých sdělení zazněla i na firemních
workshopech, prezentováno bylo množství posterů.
Překvapila poměrně malá účast firem na výstavě.
Na kongresu proběhlo jednání registrační komise
EC4 o uznání kvalifikace odborníka v laboratorní
medicíně v rámci zemí Evropské unie. Nyní by
měli dokument podepsat vládní činitelé alespoň 10
členů Evropské unie; pak se očekává snazší schválení
Evropským parlamentem. Bohužel málo času zbylo
na prohlídku města samotného, plného kontrastů,
ale i památek na pohnutou historii.
Zanedlouho nás čeká další velká celostátní akce,
na jejímž odborném programu se ČSKB podílí:
sympozium klinické biochemie FONS 2014 v Pardubicích. Dovolte mi, abych vás pozval nejen na
odborné přednášky na tomto sympoziu, ale i na
plenární členskou schůzi naší společnosti; můžete
tam vyjádřit své názory, zeptat se na to, co vás zajímá,
a aktivně tak přispět k činnosti Společnosti.


V uplynulém období bylo na webových stránkách
ČSKB aktualizováno Doporučení o laboratorní
diagnostice a sledování diabetu, a to v úseku dia-

gnostiky gestačního diabetu. Metodický list k provádění orálního glukózového testu, který by pomohl
odstranit časté chyby již v preanalytické fázi, bude
projednán s představiteli České diabetologické
společnosti v září. ČSKB akceptovala Stanovisko
České společnosti pro aterosklerózu k doporučením
ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií z r.
2011.
V minulém úvodníku jsem se zmínil, že věřím
ve schválení seznamu výkonů po jejich „kultivaci“. Řada členů naší společnosti dlouhé měsíce
pečlivě připravovala podklady pro Ministerstvo
zdravotnictví ČR, které by sloužily pro výpočet
ceny výkonů odpovídající realitě a zajišťující
i patřičný rozvoj laboratorní medicíny. Dnes však
mohu bohužel konstatovat, že MZ ČR rozhodlo,
že aktualizace sazebníku se neuskuteční ani od r.
2015. Software pro kultivaci (program + databáze)
byl na MZ ČR předán na konci r. 2013; program
dnes nikdo nedokáže udržovat, není přístupný pro
členy Pracovní skupiny k seznamu výkonů ani pro
odborné společnosti, které by pomocí něho měly
podávat návrhy na kultivaci výkonů. Jak jsem již
uvedl, záměrem MZ ČR je novelu k 1. 1. 2015
nevydávat a nejprve „zkultivovat“ všechny položky
(mzdy, režie, ceny přístrojů, ceny materiálu), a to
ve všech odbornostech – nejen laboratorních. Roli
jakési servisní organizace pro tuto činnost by měl
plnit Ústav zdravotnických informací a statistiky
(ÚZIS); Pracovní skupina k Seznamu výkonů by
měla dále existovat a rozhodovat se na základě
podkladů z ÚZIS. Provést precizní průzkum cen
tisíců položek, dohodnout se na tom, kolik by měla
být reálná mzda jednotlivých typů pracovníků, či
přepočítat režii je však práce na roky pro celý tým
lidí a ty zatím ÚZIS nemá. Je také otázkou, zda před
tím vším nebude revidován celý kalkulační vzorec
a také některé definice, ze kterých se pak odvíjí
vlastní výpočet bodové hodnoty výkonu (Co je
jednoúčelový přístroj? Chceme dávat SZP do režie?
Chceme tam dávat druhou asistenci u operačních
výkonů? Má být výpočetní technika a SW v režii
např. u velkých a drahých přístrojů?).
Zdá se tedy, že se aktualizace seznamu výkonů (se
schválením více než 10 nových výkonů, které navrhovala ČSKB) jen tak nedočkáme…
Co říci závěrem? Snad jen to, že věřím, že na sympoziu FONS v Pardubicích zazní optimističtější sdělení
a těším se na setkání s vámi.
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