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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové,
minulé vydání časopisu FONS jste dostali do rukou 
těsně před XII. celostátním sjezdem ČSKB. Ten 
proběhl v dnech 20. – 22. září v Brně. Kromě šesti 
odborných bloků zazněly plenární přednášky dvou 
zahraničních hostů: předsedy DGKL prof. Neu-
maiera a prezidenta IFCC prof. Ferrariho. Nejvyšší 
ocenění ČSKB, Hořejšího medaili, na sjezdu obdržel 
doc. RNDr. Petr Štern, CSc., čestným členem naší 
společnosti se stal kromě dvou výše jmenovaných 
zahraničních kolegů i MUDr. Petr Kocna, CSc. 
Myslím, že budete souhlasit s tím, že sjezd splnil 
očekávání – měl velmi dobrou odbornou úroveň, 
zazněly zde přednášky edukačního charakteru 
i ty, přinášející výsledky vědeckých studií; ty byly 
obsahem i většiny z 36 prezentovaných posterů. Za 
dokonalou organizaci patří dík kolektivu Oddělení 
klinické biochemie FN v Brně, vedenému doc. 
Dastychem, a firmě Congress Business Travel. 
Příští sjezd ČSKB bude ve dnech 17. – 19. září 2017 
v Českých Budějovicích.
Jako obvykle se zmíním o odborných doporučeních 
naší společnosti. Doporučení ČSKB ke správnému 
používání metody stanovení okultního krvácení 
ve stolici získalo podporu České lékařské komory 
a bylo zveřejněno v říjnovém čísle časopisu Tempus 
medicorum, který dostávají všichni lékaři; najdeme 
ho i na webových stránkách ČLK. Doporučení 
k diagnostice a kontrole léčby diabetu má k při-
pomínkám Česká diabetologická společnost; bude 
přijato jako společné doporučení obou odborných 
společností.
V minulém čísle časopisu FONS jsem psal o cíli 
ČSKB získat pro Prahu a Českou společnost klinic-
ké biochemie pořadatelství kongresu EuroMedLab 

v roce 2019; Přihlášku jsme podali a Praha soutěžila 
s Barcelonou a Istanbulem. Výbory IFCC a EFLM 
vybraly Barcelonu; kandidatura Prahy byla vysoce 
oceněna, nicméně rozhodující bylo jediné kritérium, 
které Praha nesplňovala: požadavek sponzorujících 
firem na jednu velkou halu pro firemní výstavu. 
Toto rozhodnutí diskriminuje nejen Prahu a Českou 
republiku, ale i řadu dalších zemí Evropy, kritéri-
um by nesplňovala většina proběhlých kongresů 
EuroMedLab i ten, který bude za dva roky v Até-
nách; dá se očekávat kritika a snad i revize tohoto 
rozhodnutí. 
Úspěchu jsme dosáhli na poli vyjednávání o nových 
výkonech. 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. Tyto 
navržené výkony byly konečně schváleny a objeví se 
v novém vydání Seznamu zdravotních výkonů; žád-
ná jiná odbornost nemá tolik schválených nových 
výkonů, z oborů laboratorní medicíny jsme jediní. 
Nových výkonů je celkem dvanáct, mj. i stanovení 
NGAL, chromograninu A, Lp-PLA2, kvantitativní 
analýza moči či písemná interpretace biochemických 
vyšetření lékařem-specialistou. Byly schváleny i dva 
nově navržené výkony odbornosti 801, které by 
měly pomoci včas rozpoznat hrozící pereeklampsii, 
závažnou komplikaci těhotenství ohrožující matku 
i plod, a nově i marker sepse presepsin.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál klidné prožití 
vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, spo-
kojenosti v osobním životě i úspěchů v práci. Těším 
se na setkání na některé z akcí České společnosti 
klinické biochemie.
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