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Vážené kolegyně, 
vážení kolegové,
co vše se událo od minulého vydání časopisu FONS? 
Zhodnoťme to stručně v následujících odstavcích. 
Tak jsme se především v polovině září viděli na 
již tradičním Sympoziu klinické biochemie FONS 
v Pardubicích. Během této akce se sešel výbor 
ČSKB, redakční rada časopisu Klinická biochemie 
a metabolismus, proběhla plenární schůze členů 
ČSKB a byly uděleny ceny ČSKB a čestná členství. 
Předpokládám, že podrobnější zprávu o vydařeném 
sympoziu připraví pořadatelé z firmy STAPRO.
V říjnu proběhla v Olomouci velmi zajímavá 
dvoudenní konference, iniciovaná organizací NA-
SKL. Zástupci všech laboratorních odborností zde 
diskutovali o automatizaci v jednotlivých oborech 
laboratorní medicíny a její budoucnosti; ukázalo se, 
že jsme si vědomi problémů i výhod, které automati-
zace přináší, i když zástupci jednotlivých odborností 
se někdy lišili ve svých názorech.
Z mezinárodních akcí proběhl 5. společný kongres 
EFLM a UEMS v turecké Antalyi. Škoda, že na 
této akci, určené především pro lékaře, byla účast 
zástupců z naší republiky malá.
Česká společnost klinické biochemie připravila další 
odborná doporučení: definitivně byl schválen text 
Doporučení k užití jednotek při vydávání výsledků 
biochemických vyšetření; je již na webových strán-
kách ČSKB a přináší ho i toto číslo časopisu FONS. 
Byli bychom rádi, kdyby uvedené doporučení sloužilo 
k unifikaci jednotek, která v některých oblastech ještě 
není ideální. Doporučení bude postupně doplňováno 
o další analyty – vždy po diskusi a sjednocení stano-
viska příslušných odborníků.
Je připravena novela Doporučení k diagnostice 
a sledování diabetu – v současné době ji mají k revizi 
odborníci z České diabetologické společnosti, jedná 
se totiž o společné doporučení obou společností. 
Definitivní znění bude k dispozici do poloviny 
prosince t. r. 
Opakovaně jsem se zmiňoval o Vzdělávacích pro-
gramech specializačního oboru KLINICKÁ BIO-
CHEMIE. Nové znění kmenů – včetně interního 
a pediatrického, na které navazujeme – již vyšlo 
ve věstníku MZ; znění vzdělávacího programu pro 
vlastní specializovaný výcvik čeká na vydání – snad 
na jaře 2019. Vzdělávací program pro bioanalytiky je 
rovněž hotový; formální úpravy provedou zaměst-
nanci IPVZ. Oba programy jsou plně kompatibilní 
s Evropským sylabem vzdělávání v laboratorní 
medicíně.

Výbor ČSKB připravuje stanoviska k aktuální 
problematice, kam patří např. otázka uvolňování 
výsledku (i v mimopracovní dobu), kdo je oprávněn 
vést biochemickou laboratoř apod. Tato stanoviska 
budou postupně zveřejňována na stránkách ČSKB 
a členové budou na ně včas upozorněni. Probíhají 
další jednání se zástupci České společnosti aler-
gologie a klinické imunologie a České společnosti 
klinické farmakologie o sdílení kódů; jednání 
nejsou lehká, ale zdá se, že dojdeme k žádoucím 
kompromisům.
Po vzájemné dohodě poslaly všechny odborné spo-
lečnosti, které mají co dělat s laboratorní medicínou, 
na příslušné odbory MZ a MPSV a předsedkyni 
zdravotnických odborů žádost o novelizaci Katalogu 
prací; jejím cílem by bylo umožnit bioanalytikům 
zařazení do vyšších platových tříd, a tím napravit 
nerovnost mezi zařazováním lékařů a bioanalytiků. 
Znění tohoto dopisu najdete rovněž na stránkách 
tohoto čísla. Proběhlo i jednání zástupců zdravot-
ních laborantů s ministrem zdravotnictví o zařazení 
zdravotních laborantů do stejných platových tříd, 
jako mají sestry; příslib ministra je významným 
posunem v této problematice, nicméně dříve než 
v r. 2020 toto nemůžeme čekat… 
Dne 17. října se ve Vlasteneckém sále pražského 
Karolina konala pod záštitou ministra zdravotnic-
tví a rektora UK prof. Zimy tisková konference při 
příležitosti 10 let od spuštění projektu Lab Tests On 
line (www.laboratornitesty.cz) v České republice. 
Byli přítomni zástupci tisku, televize i rozhlasu. 
Z významných hostů bych zmínil náměstka ministra 
zdravotnictví prof. Prymulu, náměstka ředitele VZP 
Ing. Šmehlíka, prezidenta Svazu zdravotních pojišťo-
ven Ing. Friedricha, předsedu České společnosti 
pro aterosklerózu prof. Vrablíka, předsedu České 
diabetologické společnosti prof. Škrhu, člena výboru 
České onkologické společnosti prof. Fínka a vědec-
kého sekretáře České kardiologické společnosti 
prof. Linharta. Motem konference bylo zvyšování 
zdravotní gramotnosti obyvatel a jejich účasti v pre-
ventivních programech; všichni potvrdili, že projekt 
Lab Tests Online, který umožňuje pacientům a jejich 
příbuzným seznámit se s významem laboratorních 
metod, k tomu významně přispívá. 
Tolik tedy ze života naší společnosti. A protože od 
distribuce tohoto čísla časopisu FONS bude do 
Vánoc chybět už jen málo, dovolte, abych vám závě-
rem popřál klidné prožití vánočních svátků v kruhu 
svých blízkých a v novém roce hodně zdraví, štěstí 
a pohody doma i na pracovišti.
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