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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
ve dnech 17. až 19. září 2017 jsme se sešli na XIII. 
celostátním sjezdu ČSKB v Českých Budějovicích. 
Velmi mě těší, že ohlasy na sjezd jsou vesměs kladné. 
Odborná úroveň přednášek, posterů i firemních 
workshopů byla vysoká, probíraná témata aktuál-
ní. Plenární přednášky zahraničních hostů i prof. 
Paličky, oceněného Hořejšího medailí, ukázaly 
aktuální problémy laboratorní medicíny, její přínos 
v diagnostice i její limity. Čestná členství ve Společ-
nosti za dlouholetou aktivní práci v oboru obdrželi 
MUDr. Jaroslav Čech, doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc. 
a Petr Coufal. V rámci sjezdu proběhla i plenární 
schůze ČSKB a i zde mě překvapila nečekaně dobrá 
účast; sešla se i redakční rada časopisu Klinická bio-
chemie a metabolismus. Organizační výbor sjezdu 
v čele s dr. Vernerem a Monika Šenderová z firmy 
Congress Business Travel mají hlavní zásluhu na 
tom, že sjezd byl dokonalý i po organizační stránce, 
a patří jim za to dík.
Počátkem října se v pražském Karolinu konal již 
druhý mezinárodní kongres CELME (Cutting 
Edge Laboratory Management in Europe); sešli 
se zde odborníci v laboratorní medicíně z celé 
Evropy a diskutovali o aktuálních problémech 
a budoucnosti laboratorní medicíny; poděkování za 
organizaci této akce patří rektoru UK prof. Zimovi 
a firmě CBT. Další významnou akcí byl Mezinárodní 
kongres klinické chemie a laboratorní medicíny 
WorldLab 2017, který se konal ve dnech 22. až 25. 
října 2017 v jihoafrickém Durbanu. Zaujaly velmi 
kvalitní přednášky, dobrá byla organizace, škoda 
jen poměrně malé účasti – přijelo asi 700 odborníků 
z celého světa. 
Před námi je několik dalších již tradičních akcí 
celostátního významu: seminář v Karlově Studánce, 
setkání v Liblicích i v lednu 2018 již třetí Menhir 
prof. Masopusta v Praze-Motole. Věřím, že i na 
těchto akcích zazní řada dobrých sdělení a budeme 
mít příležitost k osobním setkáním a diskusím.
Jak už jsem uvedl minule, připravili jsme definitivní 
podobu vzdělávacího programu v klinické bioche-
mii pro analytiky. Je již schválena ministerstvem 
zdravotnictví; jakmile vyjde prováděcí vyhláška 
k novele zákona č. 96 o nelékařských zdravotnic-
kých pracovnících, bude tento vzdělávací program 
zveřejněn ve Věstníku MZ a budou do něho již 
zařazováni první analytici. Nový vzdělávací program 
trvá 4,5 roku, je tedy o šest měsíců kratší, a probíhá 

většinou na mateřském pracovišti. Jeho definitivní 
podoba byla zveřejněna na webových stránkách 
naší společnosti.
V současné době výbor ČSKB a nová akreditační 
komise pro klinickou biochemii intenzivně pracují 
na novele vzdělávacího programu pro lékaře; bude 
rovněž trvat 4,5 roku, zkrátí se doba praxe na cizích 
pracovištích a program bude v souladu s požadavky 
Evropského sylabu. Náš vzdělávací program (2 roky) 
bude navazovat na interní kmen v délce 2,5 roku. 
V dohledné době bude nový vzdělávací program 
pro lékaře odeslán k odsouhlasení na MZ. 
V září t. r. byl Pracovní skupinou MZ k seznamu 
výkonů schválen nový výkon, žlučových kyselin; 
vyšetření je nezbytné pro posouzení intrahepatální 
cholestázy v těhotenství ohrožující plod. Věřím, že 
na příštím zasedání komise prosadíme schválení 
dalšího výkonu, stanovení tkáňového inhibitoru 
metaloproteinázy 1 pro diagnostiku jaterní fibrózy; 
máme podporu České hepatologické společnosti.
Z dalších činností výboru vybírám přípravu Dopo-
ručených postupů při diabetickém onemocnění 
ledvin (společně s Českou nefrologickou společností 
a Českou diabetologickou společností), schválení 
nových supervizorů pro kontrolní cykly EHK SEKK 
či nelehké (a dosud neukončené) jednání s Českou 
společností klinické farmakologie o sdílení výko-
nů týkajících se farmakokinetického zhodnocení 
hladin léků. 
Na závěr jsem si nechal velmi důležitou informaci. 
Výbor ČSKB pracuje v tomto složení již čtvrtým 
rokem a hned po Novém roce dostanete poštou 
obálky prvního kola voleb. Ve volbách budete mít 
příležitost zhodnotit práci výboru; v každém případě 
vás ujišťuji, že jsme všichni považovali práci pro 
obor klinické biochemie za velkou čest a snažili 
jsme se ji vykonávat co nejlépe; samozřejmě se vše 
nepovedlo tak, jak bychom si představovali, ale to 
tak bývá – někdy je třeba přistoupit na kompromis. 
Rozhlédněte se prosím kolem sebe a volte nejen staré 
známé tváře, ale i mladé, kteří budou zárukou toho, 
že náš obor v budoucnu obstojí v konkurenci ostat-
ních a bude se rozvíjet k prospěchu pacientů, i ke 
spokojenosti všech kategorií pracovníků v našich 
laboratořích. 
Úplně závěrem dovolte, abych vám popřál pří-
jemné prožití vánočních svátků a v novém roce 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti – v zaměstnání 
i v rodinném životě.
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