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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
píšu ještě o prázdninách, ale do rukou se vám toto 
číslo časopisu FONS dostane koncem září, kdy už 
bude léto za námi. 
Co se v našem oboru dělo od minulého vydání? Tak 
především v Barceloně proběhl 23. IFCC-EFLM 
Evropský kongres klinické chemie a laboratorní 
medicíny EuroMedLab 2019. Kongresu se zúčastnilo 
6 300 účastníků nejen z evropských států; 120 z nich 
bylo z České republiky. Kongres probíhal v důstoj-
ném prostředí kongresového centra, zazněly desítky 
přednášek a firemních sympozií, prohlédnout jsme 
si mohli stovky posterů i bohatou firemní výstavu. 
Když přidám schůze komisí a pracovních skupin, 
o návštěvě krásné Barcelony ani nemluvím, někdy 
má člověk pocit, že by se měl naklonovat. A ještě 
jedna informace: během kongresu proběhly volby do 
výboru EFLM; za novou prezidentku byla zvolena 
prof. Ozben z Turecka.
Ve dnech 22. – 24. září 2019 proběhne v Plzni 
XIV. celostátní sjezd ČSKB; v době, kdy čtete tento 
úvodník, je nejspíše sjezd již minulostí. Záštitu nad 
sjezdem převzali ředitel FN v Plzni dr. Šimánek, 
děkan LF UK v Plzni prof. Fínek, primátor statu-
tárního města Plzně Mgr. Baxa, hejtman Plzeňské-
ho kraje Bc. Bernard a samozřejmě Mezinárodní 
a Evropská federace klinické chemie a laboratorní 
medicíny (IFCC a EFLM). Na sjezdu zazní 28 
přednášek včetně přednášek dvou zahraničních 
hostů, proběhne osm firemních workshopů a bude 
zveřejněno 22 posterů. Sjezd podpoří celkem 19 
firem podílejících se na výrobě a distribuci in vitro 
diagnostik; těším se, že budou prezentovat své nej-
novější výrobky. Je připraven i společenský program, 
který je vždy důležitou součástí našeho setkání. 
V průběhu sjezdu budou oceněni autoři nejlepších 
odborných i edukačních prací z oboru laboratorní 
medicíny. Devátým nositelem nejvyššího ocenění 
ČSKB – Hořejšího medaile – se za svůj přínos oboru 
i Společnosti stane prof. Jabor (IKEM a 3. LF UK 
v Praze). Novými čestnými členy ČSKB budou jme-
nováni prof. Jirsa (IKEM a IPVZ v Praze) a Mirka 
Šnajdrová (FN u sv. Anny, Brno). Proběhne tradiční 
plenární schůze ČSKB. Vše potřebné ke sjezdu, 
informace odborné i organizační včetně důležitých 
dat (a po sjezdu i fotografií), najdete na webových 
stránkách sjezdu, které jsou průběžně doplňovány 
a aktualizovány: https://sjezdcskb2019.cz.      
Ve dnech 3. a 4. října vás srdečně zveme do pražské-
ho Karolina na již 3. sympozium CELME (Cutting 
Edge Laboratory Management in Europe), kde 

přední evropští odborníci v klinické chemii budou 
diskutovat o problematice řízení oboru a jeho dal-
šího směřování.
Již 30 pracovišť požádalo o akreditaci pro vzdělávání 
lékařů podle nového vzdělávacího programu z r. 
2018. Vzdělávací program pro analytiky stále není 
schválený. Vzdělávací program pro farmaceuty 
„Laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví“ 
byl schválen, snad se podaří zohlednit naše další 
připomínky.
Co se týká nových výkonů, registrační list na sta-
novení interleukinu 6 (marker zánětu, zejména pro 
novorozenecké sepse) byl schválen a výkon se objeví 
v seznamu zdravotních výkonů od 1. 1. 2020. Sou-
časně s tímto výkonem byly v červnu 2019 schváleny 
tři nové výkony, které se nás také týkají: stanovení 
cTnT, proBNP a D-dimerů v režimu POCT v ordi-
nacích praktického lékaře. Tyto výkony schválila 
Pracovní skupina MZ ČR k seznamu výkonů, a to 
i přesto, že odbornost 801 nebyla požádána o vyjá-
dření. Negativní stanovisko k výkonům POCT již 
sdělila Česká hematologická společnost, stejně tak 
jako ČSKB. Vzhledem k vážnosti situace, kdy podle 
našeho názoru hrozí závažné poškození pacienta, 
jsem požádal o stanovisko Českou kardiologickou 
společnost; dá se však těžkou očekávat změna roz-
hodnutí MZ.
Výbor Společnosti pro lékařskou mikrobiologii 
zaslal nesouhlasné stanovisko k žádosti ČSKB, aby za 
stejné výkony dostávaly laboratoře naší odbornosti 
stejné peníze jako laboratoře mikrobiologické (tj. 
za bod 0,85 Kč místo současných 0,71 Kč). Požádali 
jsme výbor uvedené společnosti o revizi stanoviska 
a doložili věcnými argumenty.   
Průběžně aktualizujeme portál Lab Tests Online 
(http://www.laboratornitesty.cz), pravidelně se na 
něm objevují novinky z laboratorní medicíny; pro-
blematika vitamínu D a očkování proti spalničkám 
byly první z nich. Návštěvnost stránek přesahuje 60 
tisíc individuálních návštěvníků měsíčně!
Na známé adrese http://www.cskb.cz můžete již od 
srpna najít novou podobu webových stránek ČSKB. 
Naším cílem bylo zvýšit jejich přehlednost a zajistit, 
aby byly uživatelsky příjemnější – posuďte prosím 
sami a pošlete nám připomínky a náměty na další 
zlepšení.
Jak už jsem uvedl, loňská novela zákona 96 o nelé-
kařských zdravotních pracovnících zrušila kreditní 
systém, který konečně začal bez problémů fungovat, 
a dohled nad kontinuálním vzděláváním vložila 
do rukou zaměstnavatelů. Připravuje se nový sys-
tém kontinuálního vzdělávání NLZP – v našem 
oboru se to týká především zdravotních laborantů 
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a analytiků. Bohužel návrh tvoří každá odbornost 
nezávisle, a jak se to bude vše dávat dohromady, 
teprve uvidíme.
Jak vidíte, i o prázdninách se řeší problémy oboru; 
někdy je dost obtížené dojít ke konsenzu s jinými 
subjekty, myslíme si však, že obor jako takový se dále 
rozvíjí, i když někdy by to mohlo být rychlejší…

Těším se na setkání na celostátním sjezdu ČSKB 
v září v Plzni.

13. 8. 2019 
Jaroslav Racek 


