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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, 
máme za sebou již více než polovinu prázdnin; ně-
kdo je tráví v tuzemsku, jiní vyrazili do zahraničí. 
Tedy zdánlivě jako jindy, ale přece jen kvůli onemoc-
nění covid-19 je vše trochu jiné. S vědomím obtížné 
předvídatelnosti toho, jak to s onemocněním bude na 
podzim, pokračuje práce výboru ČSKB. 
Na podzim nás čekají dvě důležité akce v tuzemsku 
a jedna akce v zahraničí. Je to především XV. celo-
státní sjezd ČSKB, 10. – 12. října t. r. ve Zlíně. Zno-
vu jsme vyzvali členy ČSKB, aby se na sjezd hlásili. 
Je připraveno šest bloků přednášek, množství firem-
ních workshopů, sjezdu se zúčastní tři přednášející 
ze zahraničí (Itálie, Rakousko, Velká Británie). Podle 
mého názoru je program velmi atraktivní, stejně tak 
jako prostředí, v němž se sjezd bude konat. A hlavně – 
budeme mít příležitost po téměř dvou letech se znovu 
vidět, setkat se, diskutovat. A to se nedá ničím nahra-
dit. Fungují stránky sjezdu (https://sjezdcskb2021.
cz), najdete na nich všechny potřebné údaje včetně 
podrobného programu. 
Druhou akcí, která se sice bude konat doma, ale přilá-
ká řadu odborníků v laboratorní medicíně z celé Ev-
ropy, je 4. ročník mezinárodního sympozia CELME 
(Cutting Edge Laboratory Management in Europe); 
letos proběhne nejspíše hybridní formou, a to 1. až 3. 
října v Praze. Hlavním organizátorem je prof. Zima, 
Univerzita Karlova a naše společnost; diskutovat se 
tam bude směřování oboru v rámci Evropy.
Konečně na přelomu listopadu a prosince t. r. se  
v Mnichově bude konat odložený 24. IFCC-EFLM 
kongres – EuroMedLab 2021; podrobnosti najdete 
na adrese http://www.euromedlab2021munich.org.  

Dovolte, abych se vrátil k další činnosti ČSKB. Již byla 
dokončena aktualizace všech doporučení starších  
pět let. Jsou dostupná na webových stránkách ČSKB  
a postupně se všechna objevují v našem časopise 
Klinická biochemie a metabolismus. Dvě z nich, a to 
„Doporučení k vyjadřování nejistot kvantitativních 
výsledků měření ve zdravotnických laboratořích“  
a „Doporučení pro validace a verifikace postupů la-
boratorních vyšetření ve zdravotnických laborato-
řích“, byla přeložena do angličtiny. 
Pomalu se upravují a doplňují nové webové stránky 
ČSKB (https://www.cskb.cz), do našeho říjnového 
sjezdu by měly mít už definitivní podobu. 
Znovu připomínám důležitost aktualizace kontaktů 
(adresa bydliště, ale hlavně mailová adresa). Jen tak 
budete dostávat včas všechny informace včetně obou 
časopisů (KBM, FONS), dostihne vás výzva k zapla-
cení členských příspěvků a budete se moci zúčastnit 
voleb výboru ČSKB, které nás čekají již na počátku 
příštího roku.
Pracovní skupina k seznamu výkonů projednala naši 
žádost o aktualizaci výkonu 81239 Analýza moče mi-
kroskopicky ve fázovém kontrastu, který je bodově 
značně podhodnocen (27 bodů). Po dvoukolovém 
jednání, během kterého byla oslovena i Česká nefro-
logická společnost, je závěr následující: starý výkon 
81239 bude zrušen a my budeme moci užívat obdob-
ný výkon 18024 (autorská odbornost 108 nefrologie 
nám povolila sdílení), který je ohodnocen 239 body. 
Změny nastanou bohužel až od ledna 2022.
Přeji všem krásný zbytek prázdninových dnů; věřím, 
že se sejdeme na XV. sjezdu ČSKB a dalších akcích  
a že náš život se pomalu ale jistě vrátí do stavu, na kte-
rý jsme byli zvyklí.
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