Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

úvodem

v minulém úvodníku časopisu FONS jsem se zmínil
o přípravách na XII. celostátní sjezd ČSKB v září
t. r. v Brně. Tento úvodník budete číst krátce před
sjezdem, někdo možná až po něm. Věřím, že i tento
sjezd v moravské metropoli naváže na tradici našich
celostátních sjezdů a za necelé dva měsíce se v Brně
všichni sejdeme. Kromě šesti odborných bloků nás
čekají plenární přednášky dvou zahraničních hostů:
předsedy DGKL prof. Neumaiera a prezidenta IFCC
prof. Ferrariho. Nesmím zapomenout ani na plenární schůzi ČSKB, která se je plánována na pondělí 21.
září odpoledne – využijte prosím příležitost sdělit
své připomínky k činnosti výboru.  
Jak pokročila odborná doporučení ČSKB? Doporučení „Používání kardiálních troponinů v diagnostice
akutního koronárního syndromu“ bylo doplněno
o připomínky České kardiologické společnosti;
dokument již najdeme na webových stránkách ČSKB
a byl zveřejněn v č. 2 letošního ročníku časopisu
Klinická biochemie a metabolismus. V témže čísle
najdeme i Stanovisko výboru ČSKB ke kvantitativnímu stanovení hemoglobinu ve stolici. Doporučení
k diagnostice a kontrole léčby diabetu bylo aktualizováno a zasláno k připomínkám výboru České
diabetologické společnosti; předpokládám, že vás
brzy budeme moci seznámit s novou verzí tohoto
společného doporučení.
Musím se však hlavně zmínit o Evropském kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny
EuroMedLab, který proběhl ve dnech 21. – 25.
června v Paříži. Toto vrcholné setkání odborníků v laboratorní medicíně z Evropy (ale i řady
mimoevropských států) se vydařilo, a to po stránce
odborné i organizační. Dozvěděli jsme se nejnovější
informace o kardiomarkerech, zejména byl kriticky
zhodnocen přínos stanovení kardiálních troponinů
hypersenzitivní metodou. Byly srovnány způsoby



odhadu glomerulární filtrace, další přednášky se
týkaly diabetu a jiných častých i vzácnějších chorob,
čas byl věnován i organizaci laboratorní medicíny
a procesu akreditace laboratoří. Volby potvrdily
prof. Zimu na další dva roky do výboru EFLM, mnoho se diskutovalo o profesi Specialista v laboratorní
medicíně a jejím uznání v rámci celé Evropské unie.
Česká účast na kongresu patřila k nejpočetnějším
– z ČR se zúčastnilo 140 zástupců; bohužel však
aktivní účast byla vzhledem k tomuto číslu téměř
zanedbatelná.
Již v minulém čísle časopisu FONS jsem psal o cíli
ČSKB získat pro Prahu a Českou společnost klinické
biochemie pořadatelství kongresu EuroMedLab
v roce 2019; konečně byl vyhlášen termín podávání
přihlášek, 7. září 2015. Výbory IFCC a EFLM pak
vyberou vítězného kandidáta; věřme, že to bude
Praha – pomohlo by to jistě zvýšit prestiž naší
společnosti.
Česká společnost klinické biochemie byla seznámena se zamýšlenou novelou dvou základních zákonů
o zdravotnických pracovnících (zákony č. 95 a 96).
Jako obvykle tyto dokumenty zcela nesouhlasí se
záměry, krátce předtím zveřejněnými jakožto Akční
plán Ministerstva zdravotnictví ČR. Tak např. rušení
vyšších zdravotnických škol tam již není zmíněno.
U většiny lékařských oborů se navrhuje zkrácení
doby vzdělávacího programu (pro klinickou biochemii z pěti na čtyři roky). Nerad bych se však šířil
o obou návrzích podrobně – na ministerstvo zdravotnictví přišly stovky stran pozměňovacích návrhů
a není jasné, které z navrhovaných změn se dostanou
do definitivní podoby novelizovaných zákonů.
Přeji příjemné prožití zbytku letních měsíců, odpočinek na dovolené, ať už doma či v zahraničí, a těším
se na shledanou v září v Brně na XII. celostátním
sjezdu ČSKB.
30. 7. 2015
Jaroslav Racek

