Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

úvodem

dovolte mi na úvod poděkovat profesoru Tomáši
Adamovi a jeho spolupracovníkům za organizaci
našeho sjezdu v Olomouci, kterého se účastnilo
okolo 500 účastníků. Vědecký program byl atraktivní
a při společenském programu jsme si užili dostatku
zábavy a legrace. Chci též poděkovat CBT, který tradičně zvládl perfektně organizační stránku sjezdu.
Na sjezdu jsme ocenili významné kolegy a kolegyně
za jejich mnohaletou práci pro náš obor. Patří jim
naše uznání a poděkování. Hořejšího medaili převzal
prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc., čestná členství ČSKB
RNDr. Miloš Votruba a Bc. Jana Blažková. Cena za
nejlepší práci roku 2012 byla udělena Mgr. Kateřině Mičové a spol. a cena za výuku a vzdělávání
v roce 2012 prof. MUDr. Antonínu Kazdovi, DrSc.
a spolupracovníkům za monografii: „Kritické stavy
- Metabolická a laboratorní problematika“.
Na sjezdu byly vyhlášeny volby do výboru naší
společnosti a byla schválena volební komise v čele
s primářem Lerchem. Materiály budou rozeslány
koncem či počátkem roku 2014.
V současné době probíhá aktualizace doporučení
k vyšetřování glomerulární filtrace a proteinurie na
základě aktualizovaných mezinárodních doporučení
a nová doporučení spojí původní dvě doporučení
v jedno k diagnostice chronické renální insuficience a též se připravuje aktualizace Doporučení
pro vyšetřování infarktu myokardu a high sensitive
troponinu.
V roce 2014 koordinující roli ve specializačním
vzdělávání lékařů bude mít 2. lékařská fakulta UK
– prof. R. Průša a atestace se budou konat na jaře na
2. LF UK v Praze a na podzim v Hradci Králové.
V květnu 2014 (25. – 27. 5. 2014) se v Ostravě uskuteční tradiční konference Biolab s tématy - laboratorní diagnostika v těhotenství, kvalita laboratorní
práce, nové trendy v biochemii.
V září se opět sešli představitelé odborných společností a schválili společné stanovisko odborných
společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro
stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními
pojišťovnami, ze kterého vyjímám:



“Jednotlivé odborné společnosti, zastupující různé laboratorní odbornosti, si jsou plně vědomy
oprávněnosti potřeby zajištění kvality práce zdravotnických laboratoří, včetně poskytování jejího
objektivního průkazu. Za postačující formu takového průkazu jsou považovány tyto možnosti:
-

předložení Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN
ISO 15189, prováděné prostřednictvím ČIA
- předložení Osvědčení o auditu II, prováděného
prostřednictvím NASKL v souladu s normou
ČSN EN ISO 15189
Obě možnosti jsou dostatečným způsobem ověření existence funkčního, procesně orientovaného
systému managementu kvality (SMK), zavedeného
v laboratoři, i když se neshodují v přístupu k prověřování konkrétních vyšetřovacích metod realizovaných v laboratoři. Potvrzení zavedení SMK
v laboratoři je oprávněným předpokladem toho,
že i realizace jakéhokoliv vyšetření prováděného
v takto ověřené laboratoři bude v souladu s obecně platnými požadavky na kvalitně prováděná
vyšetření.“
Proběhla první jednání týkající se rámcových smluv
poskytovatelů v segmentu laboratorního komplementu pro období od 2015-2016 na VZP.
Naše společnost se podílela se setkání „Medicína za
oponou“, kterého se účastnil ministr zdravotnictví
Martin Holcát a diskutovala se problematika laboratorního komplementu, jeho významu, financování, systémů kvality a další aktuální otázky nejen
našeho oboru. V době, kdy píši tento úvodník,
není jasno, jakým způsobem bude zaváděn nový
seznam výkonů, nejspíše úplně bude platit od
ledna 2015, neboť neproběhly všechny modelace
celého systému. Úhradová vyhláška se též tvoří
a byli jsme ujišťováni, že pro rok 2014 by nemělo
být hůře než v roce 2013, tak uvidíme, co současná
neklidná doba přinese.
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
dovolte mi na sklonku roku 2013 Vám a Vaši blízkým
popřát poklidné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví, pohody i optimismu do nového roku 2014.
4. listopadu 2013
Tomáš Zima

