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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
píšu úvodník během prázdninových měsíců, tedy 
v době relativního klidu. Nelze však říci, že se jedná 
o „okurkovou sezónu“. Co se stalo od minulého 
vydání bulletinu FONS?
Máme za sebou vrcholné setkání klinických bioche-
miků Evropy – Evropský kongres klinické chemie 
a laboratorní medicíny EuroMedLab, který proběhl 
ve dnech 11. – 15. června v Aténách. Nás může těšit, 
že do výboru EFLM byl na další dvouleté období (již 
potřetí) zvolen náš zástupce prof. Zima. Na kongre-
su proběhla jednání výborů a pracovních skupin 
EFLM; já jsem se zúčastnil schůze profesní komise 
a pracovní skupiny „Register“ o profesi „Evropský 
specialista v laboratorní medicíně“, která intenzivně 
pracuje na harmonizaci vzdělávacích programů 
v rámci celé Evropské unie s cílem uznání vzdělání 
v oboru v kterékoliv zemi EU. Akce byla jistě vyda-
řená (přes zcela neobvyklý déšť v době plánovaného 
zahájení sjezdu).
Tříčlenné komise odborníků vyhodnotily práce 
přihlášené do soutěže o ceny „Za nejlepší publikaci 
z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny“ 
(bylo přihlášeno devět prací a oceněny byly tři z nich 
autorů L. Vítka, M. Beránka a K. Míčové) a „Za výu-
ku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a labo-
ratorní medicína“ (zvítězil prof. Beránek se skripty 
Molekulární genetika pro bioanalytiky). Ceny budou 
uděleny na plenární schůzi ČSKB v rámci celostát-
ního sjezdu ČSKB v Českých Budějovicích.
Jak už jsem uvedl minule, připravili jsme defini-
tivní podobu vzdělávacího programu v klinické 
biochemii pro analytiky a poslali ji k odsouhlasení 
na ministerstvo zdravotnictví. To čeká na vzdělá-
vací programy příbuzných laboratorních oborů, 
které mají s klinickou biochemií společný kmen: 
lékařské genetiky a imunologie. Předsedové těchto 
dvou společností slíbili dodat vzdělávací program 

na ministerstvo zdravotnictví během prázdninových 
měsíců, aby všechny tři programy v říjnu minister-
stvo schválilo. Noví zájemci pak budou zařazováni 
podle nového vzdělávacího programu, který je kratší 
a probíhá většinou na mateřském pracovišti.
V současné době intenzivně pracujeme na novele 
vzdělávacího programu pro lékaře; bude trvat 4,5 
roku, zkrátí se doba praxe na cizích pracovištích 
a program bude v souladu s požadavky Evropského 
sylabu. Náš vzdělávací program (2 roky) bude nava-
zovat na interní kmen v délce 2,5 roku. 
V září t. r. budeme na ministerstvu zdravotnictví 
obhajovat dva nové výkony: stanovení tkáňového 
inhibitoru metaloproteinázy 1 (diagnostika jaterní 
fibrózy) a žlučových kyselin (důležité zejména pro 
diagnostiku intrahepatální cholestázy v těhotenství 
ohrožující plod).
Těším se setkání na dalších akcích naší společ-
nosti, zejména na XIII. celostátním sjezdu ČSKB. 
Bude konat ve dnech 17. – 19. září 2017 v Českých 
Budějovicích a očekáváme účast až 400 účastníků 
a pozitivní hospodářský výsledek akce; všechny 
potřebné informace včetně programu sjezdu jsou 
dostupné na webových stránkách sjezdu: http://
www.sjezdcskb2017.cz. Plenární přednášky před-
nesou prezident EFLM prof. Sandberg, předseda 
Slovenské společnosti klinické biochemie prof. Rácz 
a konečně čestný předseda ČSKB prof. Palička, oce-
něný Hořejšího medailí. V rámci sjezdu proběhne 
i plenární schůze ČSKB – věřím v hojnější účast 
než v minulých letech, vždyť je to jedna z možností, 
jak můžete prezentovat svůj názor na práci výboru 
ČSKB a navrhnout, jak ji zlepšit. Proběhne i jed-
nání redakční rady časopisu Klinická biochemie 
a metabolismus; i zde mám prosbu: pomozte svými 
příspěvky udržet dobrou úroveň časopisu. 
Tedy na shledanou v Českých Budějovicích!
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