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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové, 
v minulém úvodníku jsem psal, že výbor ČSKB pro 
narůstající epidemii onemocnění covid-19 hodně 
váhal, zda nezrušit Sympozium klinické biochemie 
FONS; ještě jsem věřil, že se v Pardubicích v září 
sejdeme. Nakonec vše dopadlo jinak. Epidemiolo-
gická situace se začala prudce zhoršovat, sympozi-
um se nekonalo – stejně tak jako další plánované 
akce. Z iniciativy pořadatelské firmy Stapro se 
bude sympozium FONS konat v náhradním termí-
nu 23. – 27. listopadu, kompletně online. Až budete 
číst tyto řádky, bude již minulostí. Vše je řádně při-
praveno, přístup budou mít všichni členové ČSKB. 
Bohužel nemohla proběhnout ani plenární schůze 
ČSKB; všechny materiály, které na ní měly zaznít, 
budou přístupné na webových stránkách naší spo-
lečnosti. Členské příspěvky pro příští rok zůstávají 
nezměněny; kdo bude chtít využívat výhody člen-
ství v EFLM Academy, musí se individuálně při-
hlásit na stránkách EFLM (https://www.eflm.eu). 
41. imunoanalytické dny, kde je naše společnost 
spolupořadatelem, se přesouvají na 22. – 24. listo-
pad; proběhnou rovněž online, datum se bohužel 
dost překrývá se sympoziem FONS… 
Většina dalších akcí se dále odsouvá nebo ruší. My-
slím, že to je rozumné, aktivit online je tolik, že pře-
stávají táhnout. Porady, výuka (včetně dětí a vnou-
čat), zkoušení, pracovní skupina k seznamu výkonů, 
EFLM General Meeting, kongresy, vše online.  
Přesouvají se i velké mezinárodní akce. Světový 
kongres WorldLab, který se měl konat v květnu  
t. r., se sejde v korejském Soulu až koncem června 
2022, evropský kongres EuroMedLab v Mnicho-
vě se z jara 2021 přesouvá na přelom listopadu  
a prosince 2021. Nezbývá než věřit, že v příštím 
roce bude situace příznivá a opět se budeme moci 
sejít – čeká nás 50. Biolab v Praze a XV. sjezd ČSKB 
ve Zlíně.
Dovolte, abych se vrátil k další činnosti ČSKB. 
Ukázalo se, že je potřeba reagovat na epidemii co-
vid-19 a doplnit chybějící STATIM test, který by 
prokázal RNA viru SARS-CoV-2 u nemocných 
přijatých k hospitalizaci kdykoliv i mimo pracovní 
dobu. Návrh tohoto výkonu iniciovala naše spo-
lečnost a po dohodě se Společností pro lékařskou 
mikrobiologii je připraven ke schválení. Měl by 
platit od 1. ledna 2021; umožní provedení testu 
v biochemické laboratoři tam, kde není pracoviště 
mikrobiologie a v mimopracovní dobu.

Společný Doporučený postup k provádění labora-
torních testů v režimu POCT v ordinacích prak-
tických lékařů, vypracovaný spolu se zástupci Spo-
lečnosti všeobecného lékařství (SVL), je hotov. Byl 
jsem mile překvapen, že všechny naše připomínky 
zástupci SVL přijali. Tento Doporučený postup 
spolu s aktualizovaným Doporučením k vyšetřo-
vání nádorových markerů budou vloženy na webo-
vé stránky ČSKB a objeví se i na stránkách časopisu 
Klinická biochemie a metabolismus.
Naši žádost o možnost indikovat genetická vy-
šetření u vybraných metabolických chorob, pod-
pořenou dopisem Společnosti lékařské genetiky 
a genomiky, zamítl náměstek VZP Ing. Šmehlík. 
Pokusíme se mu vysvětlit, že jeho argumenty nejen 
zbytečně zatěžují nemocné, ale ve svém důsledku 
vedou i k vynaložení více peněz; snad to pochopí.  
Společné stanovisko Všeobecné zdravotní pojiš-
ťovny, České gynekologické a porodnické společ-
nosti, Společnosti lékařské genetiky a genomiky  
a České společnosti klinické biochemie, které upra-
vuje provádění screeningu vrozených vývojových 
vad a těžkých poruch prenatálního vývoje plodu 
a gravidity, je připraveno k podpisu a čeká, až se 
k tomu VZP odhodlá. Cílem je jasně definovat  
a zkvalitnit péči o těhotné a zlepšit záchyt vroze-
ných vývojových vad. 
Jak byli všichni členové ČSKB informováni, vzdě-
lávací program z klinické biochemie pro analyti-
ky byl konečně schválen a vyšel ve Věstníku MZ  
č. 7/2020. Svou strukturou odpovídá sylabu pro 
Evropského specialistu v laboratorní medicíně 
(EuSpLM) a trvá 4,5 roku – stejně jako u lékařů. 
První pracoviště podala žádost o akreditaci, je jich 
však stále málo. Je třeba, aby se přihlásily další ne-
mocnice; jen tak bude vzdělávání analytiků probí-
hat tak, jak jsme chtěli, tj. z velké části na mateř-
ském pracovišti.
Toto číslo časopisu FONS se vám dostane do ruky 
před vánočními svátky. Dovolte tedy, abych Vám 
popřál jejich klidné prožití. Nechci a ani neumím 
předvídat, přesto věřím, že koncem roku bude ži-
vot v naší zemi již normálnější a Vánoce budeme 
moci prožít tak, jak se na tyto svátky sluší. V no-
vém roce pak všem přeji hodně zdraví a pohody, 
která nám již tolik měsíců chybí. 
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