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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
rok se pomalu chýlí ke konci a zima, respektive 
sněžení koncem října nás možná trochu všechny 
překvapilo. 
Úvodem chci poděkovat všem, kteří se zasloužili 
o tradiční konferenci FONS, které se účastnilo 
skoro 300 hostů a měli jsme čas diskutovat odborné 
a zejména ekonomické otázky našeho oboru. Nalezli 
jsme jistě i čas na posezení s přáteli a rozptýlení od 
každodenních povinností. 
Práce na kultivaci sazebníku výkonů pomalu končí 
v oblasti laboratorní diagnostiky a pro Vaši před-
stavu - laboratorní výkony jsou přibližně třetinou 
všech zdravotních výkonů. Snahou výboru a jejich 
spolupracovníků bylo na základě nákladů jednot-
livých analytů provést kalkulaci, aby odpovídala 
reálným nákladům v laboratořích. Ministerstvo 
přiznalo, že režijní náklady naší odbornosti jsou 
nízké a v tuto chvíli se diskutuje kalkulační vzorec 
pro výpočet režijních nákladů pro laboratoře. V sa-
zebníku se  objeví nové výkony jako např. NGAL, 
chromogranin, holotranskobalamin a další. Řada 
výkonů, které jsou obsoletní či se nevykazují, byla 
vyřazena. Byla nastavena frekvence u řady výkonů, 
z hlediska její klinické významnosti několikrát 
denně, aby se odstranily různé diskuse mezi po-
skytovateli a plátci. 

Uvidíme, zda nový sazebník v laboratorní diagnos-
tice bude platit od ledna 2013 či nikoliv. 
V Evropě a mimo jiné na 2. kongresu EFLM- UEMS 
se diskutuje postavení laboratorní medicíny v Evropě. 
V navrhované direktivě o profesích má být uvedena 
profese „specialista v laboratorní medicíně“. Jedná 
se o uznání profese a také možnou mobilitu v rámci 
EU pro vysokoškolsky vzdělané odborníky nelékaře, 
neboť povolání lékaře a zdravotního laboranta jsou 
již nyní harmonizovaná.  U nás probíhají přípravy 
na vznik České komory zdravotnických pracovníků 
a diskutuje se, jakým zákonem tato komora bude zalo-
žena a též její role a povinnosti a práva jejích členů. 
Přípravy našeho sjezdu v Olomouci v září 2013 na-
bírají na obrátkách a v současné době se dokončuje 
program jednotlivých sympózií a další organizační 
záležitosti, které s takovou akcí souvisí. 
V dubnu 2013 se v Praze uskuteční mezinárodní 
konference „Patient Safety“, na kterou pozveme 
představitele národních společností klinické bio-
chemie sdružené v EFLM a budeme se problematice 
bezpečnosti pacientů věnovat z různých úhlů pohledu 
od preanalytiky, POCT, vzdělávání či akreditaci. 
Vážené kolegyně a kolegové,
přeji Vám šťastné a veselé Vánoce a hodně zdraví, 
pohody a optimismu v novém roce 2013
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