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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
uběhly další tři měsíce od minulého vydání časopisu 
FONS. Zamyslíme se nad událostmi uplynulého 
období.  
Ve dnech 21. – 23. září jsme se s mnohými z vás 
viděli na již tradičním Sympóziu klinické bio-
chemie FONS 21014 v Pardubicích. Kladně byly 
hodnoceny bloky přednášek (namátkově uvádím 
laboratorní diagnostiku v kardiologii, nefrologii, 
onkologii, vztah laboratoří a plátců, POCT, vzdě-
lávání v klinické biochemii a další). V průběhu 
sympozia obdržely čestné členství v ČSKB RNDr. 
Hana Benáková, MBA. a RNDr. Pavla Hložková 
a byly oceněny i nejlepší publikace a edukační 
materiál v oboru klinické biochemie v r. 2013. Na 
závěr proběhla plenární schůze ČSKB, kde se vždy 
členové Společnosti mohou seznámit s činností 
výboru v uplynulém roce a vyjádřit i své připomínky 
k práci výboru. Je škoda, že účast na plenární schůzi 
je bohužel již tradičně slabá.
Poděkování patří firmě STAPRO za perfektní orga-
nizaci sympozia, všem přednášejícím i autorům 
posterů i všem těm, kteří se sympozia zúčastnili 
jako posluchači.
V minulém úvodníku jsem se zmínil o velkém úsilí 
Registrační komise EC4 o uznání kvalifikace odbor-
níka v laboratorní medicíně v rámci zemí Evropské 
unie. Již dva státy EU mají podporu svých vlád, 
snažíme se o ni i my. Roste počet odborníků z naše-
ho oboru v České republice, kteří se hlásí k registraci 
jakožto Evropský specialista v laboratorní medicíně 
(EuSpLM). Ve dnech 24. – 26. dubna 2015 bude Pra-
ha hostit již druhé EFLM Symposium Education in 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. Máme 
již příslib více než dvaceti odborníků v laboratorní 
medicíně, funkcionářů Evropské unie a UEMS 
(Union européenne des médicins spécialistes), kteří 
přijedou a vystoupí s přednáškami, majícími vztah 
ke vzdělávání v laboratorní medicíně, problematice 

profese Specialisty v laboratorní medicíně v zemích 
EU a k harmonizaci pregraduálního vzdělávání 
i postgraduální praxe v EU. Hlavním organizátorem 
této akce je Česká společnost klinické biochemie; je 
to pro nás na jedné straně uznání naší snahy o zapo-
jení se do harmonizačního procesu, na druhé straně 
i závazek připravit atraktivní program sympozia 
tak, aby na něm mohly být přijaty závěry, které by 
posunuly vzdělávání v laboratorní medicíně v EU 
zase o krok dále.
V uplynulém období bylo aktualizováno „Doporu-
čení o laboratorním screeningu vrozených vývojo-
vých vad v prvním a druhém trimestru těhotenství“ 
a jakožto společné doporučení tří společností (České 
společnosti klinické biochemie, Společnosti lékařské 
genetiky a imunoanalytické sekce České společ-
nosti nukleární medicíny) bude v dohledné době 
zveřejněno na webových stránkách zúčastněných 
společností. 
Jak jsem už uváděl v minulém čísle časopisu FONS, 
ČSKB v reakci na vývoj medicíny navrhla v rámci 
tzv. „kultivace výkonů“ vyřadit celou řadu výkonů 
a naopak doplnit výkony nové, dosud v seznamu 
se nevyskytující, které jsou však nezbytné pro 
zajištění léčebně preventivní péče lege artis. I když 
tyto výkony prošly Pracovní skupinou k seznamu 
výkonů a byly odsouhlaseny zástupci MZ ČR, 
neobjevily se dosud v platném Sazebníku výkonů 
a není jisté, jak dlouho „kultivační proces“ potrvá.  
Česká společnost klinické biochemie proto požádala 
ministra zdravotnictví, aby pomohl se zařazením 
devíti výkonů odbornosti 801, které jsou takto již 
od r. 2011 – 2012. 

V době, kdy budete číst můj úvodník, budou se již 
blížit Vánoce. Dovolte mi proto, abych vám popřál 
klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých 
blízkých a v celém novém roce 2015 hodně zdraví 
štěstí a pohody v osobním životě i úspěchů při práci 
v laboratořích klinické biochemie.

28. 10. 2014 
Jaroslav Racek


