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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
úvodník pro minulé číslo časopisu FONS jsem psal 
v polovině prázdnin. I když jsou letní měsíce již dáv-
no za vámi a venku začíná mrznout, věřím, že jste si 
prázdniny užili a načerpali síly do další práce. 
Jak jsem již uváděl, kolektiv odborníků z klinické 
biochemie vypracoval aktualizované doporučení 
na vyšetření mozkomíšního moku. Doporučení 
doplnili zástupci tří dalších odborných společností: 
České neurologické společnosti, České společnosti 
alergologie a klinické imunologie a Společnosti 
infekčního lékařství; text je nyní hotový a můžeme 
ho chápat jako společné doporučení všech čtyři 
zainteresovaných odborných společností ČLS JEP. 
V brzké době se objeví na webových stránkách 
ČSKB a bude rovněž publikován v časopisu Klinická 
biochemie a metabolismus. Konečnou podobu získal 
i text společného stanoviska České aterosklerotické 
společnosti a ČSKB k nově zveřejněnému konsenzu 
EAS a EFLM o vyšetřování krevních lipidů z „non-
fasting“ vzorku krve a k interpretaci jejich hodnot; 
představuje doporučení pro praktické provádění 
odběru krve na stanovení lipidů a interpretace 
výsledků. I toto stanovisko bude zveřejněno na 
webových stránkách ČSKB a v našem časopisu. 
Pokračovalo jednání s Českou společností klinické 
farmakologie ohledně sdílení výkonů týkajících se 
farmakokinetického zhodnocení hladiny léku; bude 
dohodnut termín společného jednání.   
Připravili jsme rámcový program (bloky odbor-
ných přednášek) pro XIII. sjezd ČSKB. Členové 
naší společnosti dostanou včas informaci o tomto 
sjezdu, který se bude konat ve dnech 17. – 19. září 
2017 v Českých Budějovicích, aby se mohli připravit 
na aktivní účast. 
V minulém úvodníku časopisu FONS jsem psal 
o žádosti rady imunoanalytické sekce České spo-
lečnosti nukleární medicíny, aby ČSKB převzala 
odbornou garanci nad výkony odbornosti 815 
(laboratoř nukleární medicíny). Byl dohodnut 
postup, aby tento proces proběhl bez rušivých vli-

vů, o postupu byl informován i náměstek ministra 
zdravotnictví. Nicméně návrh rady imunoanalytické 
sekce musel schválit výbor Společnosti nukleární 
medicíny – a ten ho neschválil. Uvedená domluva je 
tedy minulostí a odbornost 815 existuje dál, i když 
ve skutečnosti nemá dostatek odborníků a většina 
jejích vyšetření se provádí na odděleních klinické 
biochemie či v konsolidovaných laboratořích. Pro 
nás se nic nezměnilo – všechny výkony odbornosti 
815 mají povolené sdílení pro odbornost 801. 
Ve dnech 11. – 13. září proběhlo v Pardubicích Sym-
pozium FONS 2016; informaci o sympoziu včetně 
všech prezentací najdeme na adrese http://www.
sympoziumfons.cz. V řadě odborných bloků zde 
zaznělo celkem 33 přednášek a dvě plenární před-
nášky, byla prezentována i sdělení formou posterů, 
bohatá byla prezentace firem. Byly předány ceny 
„Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie 
a laboratorní medicíny“ a „Za výuku a vzdělávání 
v oboru klinická biochemie a laboratorní medicí-
na“, poprvé byly společně firmou StAPrO a ČSKB 
oceněny nejlepší bakalářská a dizertační práce 
v oboru laboratorní medicíny. Za dlouhodobou 
aktivní práci pro Společnost převzali čestná členství 
v ČSKB prof. MUDr. tomáš Zima, DrSc. a MUDr. 
Václav Holeček, CSc. Odborná i společenská stránka 
sympozia byla vysoce hodnocena a je mou milou 
povinností poděkovat za organizaci této akce firmě 
Stapro a samozřejmě i všem členům ČSKB, kteří 
se sympozia zúčastnili aktivně. V rámci sympozia 
proběhla i plenární schůze členů ČSKB, kde výbor 
Společnosti informoval o své činnosti v uplynulém 
ročním období a členové měli možnost vyjádřit své 
názory a přispět tak ke správnému fungování naší 
společnosti i oboru klinické biochemie. 
Do Vánoc zbývá sice ještě více než měsíc, protože 
však další číslo čtvrtletníku FONS vyjde až po 
Novém roce, dovolte mi závěrem, abych vám všem 
poděkoval za práci pro náš obor a popřál pohodu 
o Vánocích a hodně zdraví, spokojenosti doma 
a úspěchů v práci v celém novém roce 2017. 
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