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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
nejdůležitější událostí od minulého vydání časo-
pisu FONS byl nepochybně 49. celostátní sjezd 
biochemických laborantů BIOLAB 2018, který 
uspořádaly ve dnech 27. – 29. května kolegyně 
a kolegové z Oddělení klinické biochemie, mikrobio- 
logie a imunologie nemocnice v Jihlavě. Na sjezdu 
bylo předneseno 25 sdělení v pěti blocích a prezen-
továno 12 posterů. Přítomno bylo asi 200 účastníků 
z celé republiky, vystavovalo 14 firem, které zároveň 
akci podpořily. Sjezd proběhl v atraktivním prostře-
dí, zájem o přednášky byl tradičně vysoký. 
Je třeba velmi poděkovat organizátorům akce 
z OKBMI nemocnice v Jihlavě, především prim. 
MUDr. Heleně Skačáni a vrchní laborantce Miro-
slavě Francálkové, a Monice Šenderové z firmy 
Congress Business Travel za přípravu sjezdu, který 
byl po stránce odborné, organizační i společenské 
hodnocen „na jedničku“. Jak už jsem uvedl v minu-
lém úvodníku, potěšilo mě, že se jihlavští nejen 
postarali o organizaci sjezdu, ale naplnili i značnou 
část jeho odborného programu. Příští Biolab bude 
opět za dva roky, tentokrát v Praze.
Druhou velkou akcí letošního roku bude tradiční 
Sympozium klinické biochemie FONS; akci pořádá 
firma Stapro v Pardubicích ve dnech 16. – 18. září, 
odborný program garantuje ČSKB. Během této akce 
se sejde výbor ČSKB, redakční rada časopisu Klinic-
ká biochemie a metabolismus, proběhne i plenární 
schůze členů ČSKB a budou uděleny ceny a čestná 
členství. Zprávu o něm přinese časopis FONS a zmí-
ním se i v příštím jeho úvodníku.
Z mezinárodních akcí proběhla 2. strategická konfe-
rence EFLM v Mannheimu v Německu ve dnech 17. 
až 19. června. Tématem konference byla vize dalšího 
rozvoje laboratorní medicíny ve světě i v Evropě. 
Konečně v říjnu t. r. nás čeká 5. společný kongres 
EFLM a UEMS v Antalyi (Turecko).
Česká společnost klinické biochemie připravila 
další odborné doporučení: definitivně byla schvá-
lena novela Doporučení o laboratorním screeningu 

vrozených vývojových vad v prvním a druhém 
trimestru těhotenství (spolu se Společností lékařské 
genetiky a genomiky), další doporučení se připravují 
a budeme o nich včas informovat. 
Ministerstvo zdravotnictví ČR konečně poslalo 
k definitivním připomínkám Vzdělávací program 
specializačního oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 
– vlastní specializovaný výcvik. Je plně kompatibil-
ní s Evropským sylabem vzdělávání v laboratorní 
medicíně. S několika drobnými připomínkami jsme 
ho obratem poslali zpět a věřím, že bude konečně 
schválen. Jak už jsem uvedl, specializační výcvik 
navazuje na interní nebo pediatrický kmen a celkem 
trvá 4,5 roku.
Vzdělávací program v klinické biochemii pro analy-
tiky je hotový a od podzimu čeká na MZ ČR na defi-
nitivní schválení a vydání prováděcí vyhlášky…
Opakovaně jsme jednali s vedením Všeobecné 
zdravotní pojišťovny o racionalizaci seznamu výko-
nů odbornosti 801 Klinická biochemie (vyřazení 
zastaralých kódů, zařazení nových a sdílení s jinými 
odbornostmi). Podařilo se zajistit schválení nového 
výkonu – ELF skóre k posouzení stupně jaterní 
cirhózy; v Seznamu zdravotních výkonů by měl být 
od 1. 1. 2019.
Ještě mi dovolte, abych se zmínil o jednom význam-
ném výročí. V říjnu t. r. uplyne 10 let od spuštění 
projektu Lab Tests Online v České republice. Jedná 
se projekt, který umožňuje pacientům a jejich 
příbuzným seznámit se s významem laboratorních 
metod. ČSKB je garantem tohoto projektu, který 
s významnou pomocí České asociace výrobců 
a distributorů in vitro diagnostik CZEDMA pomá-
há zvyšovat zdravotní gramotnost obyvatel. Při 
příležitosti tohoto výročí plánujeme dne 17. října 
uspořádat v pražském Karolinu akci za přítomnosti 
významných hostů a novinářů. 
To je pro dnešek vše, těším se na setkání s vámi na 
Sympoziu FONS v Pardubicích. 
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