Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

úvodem

jarní pandemii onemocnění COVID 19 jsme přečkali se ctí. Výkonnost laboratoří logicky poklesla, ale
ne tolik, jak tomu bylo u ostatních lékařských oborů.
Naučili jsme se komunikovat online, mnohé akce
byly odloženy, jiné probíhaly distančně, včetně vzdělávání. Tento můj úvodník budete číst někdy kolem
poloviny září a zbývá nám jen doufat, že se situace
znovu nezmění k horšímu, těžko předvídat.



Na podzim a v předvánočním období je již plánována řada akcí, které se sem přesunuly z jarních
měsíců, v klasické „kontaktní“ podobě. Věřím, že
epidemická situace to umožní. Prvou z nich bude
ve dnech 20. – 22. 9. 2020 Sympozium FONS v Pardubicích (http://www.sympoziumfons.cz). Dlouho
jsme spolu s firmou STAPRO váhali, zda sympozium uspořádat – nakonec většina členů výboru
hlasovala pro „ano“, i když s poznámkou „reagovat
podle aktuální situace“. V průběhu sympozia se bude
konat i každoroční plenární schůze ČSKB a zasedání
redakční rady našeho časopisu Klinická biochemie
a metabolismus.
41. imunoanalytické dny, kde je naše společnost
spolupořadatelem, se přesouvají na 22. – 24. listopad, další tradiční akce se připravují a brzy o nich
dostanete informaci.
Co se týká nových výkonů, definitivně byly schváleny dva nově navržené registrační listy, o kterých
jsem psal minule. Je to Stanovení růstového diferenciačního faktoru 15 (GDF-15), který má význam pro
odhad rizika krvácení u nemocných s fibrilací síní
i u některých dalších onemocnění srdce, a Ketolátky
statim, což je vlastně stanovení 3-hydroxybutyrátu v režimu POCT. I když ke schválení došlo již
počátkem června t. r., pravidla nastavená na MZ
a ve zdravotních pojišťovnách vedou k tomu, že se
v Seznamu zdravotních výkonů objeví až v r. 2022!

Zástupci Společnosti všeobecného lékařství se
na ČSKB obrátili s žádostí o revizi doporučení
k provádění laboratorních testů v režimu POCT
v ordinacích praktických lékařů. Dohoda nebude
snadná, na některé testy máme trochu odlišný názor
než praktici.
Zmínil jsem se o probíhajících jednáních ohledně
indikací genetických testů klinickým biochemikem.
Získali jsme dopis Společnosti lékařské genetiky
a genomiky, která naši snahu podporuje, a nezbývá
než doufat, že na základě tohoto doporučení VZP
konečně naši opakovanou žádost kladně vyřídí.
Zástupci naší společnosti (především doc. Springer
a prof. Zima) se velmi aktivně podíleli na přípravě Společného stanoviska Všeobecné zdravotní
pojišťovny, České gynekologické a porodnické
společnosti, Společnosti lékařské genetiky a genomiky a České společnosti klinické biochemie,
které upravuje provádění screeningu vrozených
vývojových vad a těžkých poruch prenatálního
vývoje plodu a gravidity. Věřím, že toto stanovisko,
vycházející z nejnovějších poznatků a současně
možností našeho zdravotnictví, zkvalitní péči pro
těhotné a významně zlepší záchyt vrozených vývojových vad.
Opakovaně jsem psal v úvodníku časopisu FONS
i v informaci členům ČSKB, že na známé adrese
http://www.cskb.cz můžete najít novou podobu
webových stránek ČSKB. Stránky byly znovu upraveny s cílem zvýšit jejich přehlednost a aktualizovat
údaje, které se na stránkách nacházejí.
Dovolte, abych všem popřál hodně klidu pro práci,
ten nám poslední dobou dost chyběl. Těším se na
setkání s vámi, na Sympoziu FONS v Pardubicích
i při jiných příležitostech.
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