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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
Ráda bych vás všechny pozdravila po letošním 
horkém létě, které jsme si jistě všichni užili ve 
všech smyslech tohoto slova dostatečně. Při pro-
cházení laboratoří mě napadlo, že člověk je stále 
nad vší technikou. Analyzátory i další stroje by bez 
klimatizace často vypověděly službu, kdežto my 
sice hudrujeme, trpíme, ale dokážeme to vše pře-
konat a pracovat stále na plný výkon, který je od 
nás očekáván.
S tím souvisí i má další úvaha nad tím, jestli je 
opravdu nezbytné od kolegů vyžadovat přijetí Etic-
kého kodexu pracovníka v klinické laboratoři. Ten-
to kodex Mezinárodní federace klinické chemie 
a laboratorní medicíny (IFCC) stanoví etické zá-
sady a normy, podle nichž pracovníci v klinických 
laboratořích vykonávají své povolání. Požadavek 
vykonávat praxi v souladu s nejvyššími dosažitel-
nými etickými standardy je stejnou výzvou pro 
odborníky na všech úrovních odbornosti a pra-
covních zkušeností. Je zde popsána Zodpovědnost 
vůči pacientovi, vůči kolegům a profesi i vůči spo-
lečnosti. Bohužel je pravdou, že ani deset takových 
ustanovení nezmění člověka, který nemá vnitřní 
morální zásady a neovládá zásady slušného chová-
ní, které se měl naučit už v mateřské školce. Držme 
si palce, aby všichni naši kolegové považovali zde 
formulované zásady za samozřejmé a také kroutili 
hlavou nad tím, jak je možné, že by se někdo choval 
jinak. Přeložený text najdete na webu ČSKB. Je zde 
umístěn i Kodex etické obchodní praxe, který byl 
zpracován velmi podrobně Českou asociací výrob-
ců a dodavatelů diagnostik in vitro (CZEDMA), ve 
kterém se přesně de�nuje, jaká podpora ze strany 
�rem je ještě přijatelná a co už v současné době 
není možné. Je to velmi zajímavé čtení.
Webová stránka ČSKB prochází stále rekonstrukcí, 
ale ve složce Aktuálně najdete několik zajímavých 

dokumentů. Jedná se o dvě stanoviska: Stanovisko 
výboru ČSKB ČLS JEP k vykazování výkonu Sta-
novení hemoglobinu ve stolici imunochemickou 
metodou (FIT) a Stanovisko výboru ČSKB ČLS 
JEP k vyšetření celkové bílkoviny, kdy lze pova-
žovat sérum i plazmu za rovnocenné materiály. 
Toto stanovisko bylo vyžádáno Společností pro 
transfúzní lékařství ČLS JEP. 
Všichni členové ČSKB byli v minulých měsících 
vyzvání k připomínkám ke Kodexu pro Evropský 
registr specialistů v klinické chemii a laboratorní 
medicíně. Připomínky budou shrnuty do jedno-
ho dokumentu a zaslány společně na konci srpna 
2022.
Nejen pro studenty, ale pro všechny, kteří se zají-
mají o obor, je určena možnost přístupu k edukač-
nímu portálu NEJM Knowledge a AACC learning 
lab. Je zde k dispozici přes 100 přednášek s tématy 
z biochemie, hematologie, imunologie a mikro-
biologie. Oproti minulým letům je ZDARMA na 
jeden rok (standardní cena: 85 USD).
V květnu se v Praze konalo odkládané setkání 
BIOLAB 2022, které bylo mimořádně dobře hod-
noceno jak účastníky, tak i přednášejícími. Velmi 
pozitivní byly i reakce spolupracujících �rem. Je 
zřejmé, že osobní kontakty jsou nenahraditelné.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, těším se další 
setkání, mezi něž bude jistě patřit i tradiční Sym-
pozium Klinické biochemie FONS v Pardubicích, 
které se koná ve dnech 18 .- 20. 9. 2022 v prostorách 
Univerzity Pardubice. Při slavnostním zahájení 
této akce budou předány dvě ocenění: Cena ČSKB 
„Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie 
a laboratorní medicíny vydanou v roce 2021“ 
a Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru 
klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 
2021“.
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