Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

úvodem

v dnešním příspěvku se budu věnovat především
dvěma důležitým oblastem – sjezdům, které právě
proběhly nebo nás čekají v blízké budoucnosti, a volbám do výboru ČSKB, které se uskuteční počátkem
příštího roku.
Na prvém místě chci zmínit XV. celostátní sjezd
ČSKB, který se po dlouhé době nejistoty přece jen
konal kontaktně, a to ve dnech 10. – 12. října t. r. ve
Zlíně. Vše o sjezdu najdete v tomto čísle časopisu
FONS v samostatném článku, další informace včetně souboru fotografií jsou na webových stránkách
sjezdu (https://sjezdcskb2021.cz). Velké poděkování
patří všem, kdo se na úspěšném průběhu sjezdu podíleli: členům vědeckého i organizačního výboru sjezdu
v čele s prim. Šálkem, garantům odborných bloků,
autorům přednášek i posterů, sponzorujícím firmám,
i firmě Congress Business Travel, která se starala o organizaci sjezdu. Atmosféru sjezdu pomohli vytvářet
všichni návštěvníci. Myslím, že nebude nadsázkou
tvrzení, že „zlínský“ sjezd patřil k nejúspěšnějším
– a nebylo to jen tím, že jsme se tak dlouho neviděli
a osobní kontakty nám chyběly.
Druhou akcí, která měla mezinárodní rozměr a které
se aktivně zúčastnili odborníci v laboratorní medicíně z celé Evropy, byl 4. ročník mezinárodního sympozia CELME (Cutting Edge Laboratory Management
in Europe); sympozium letos proběhlo hybridní formou ve dnech 1. – 3. 10., již tradičně v pražském Karolinu. Hlavním organizátorem byl rektor UK prof.
Zima, Univerzita Karlova a naše odborná společnost;
probírala se problematika laboratorní diagnostiky
onemocnění covid-19, ale i vzdělávání v laboratorní
medicíně nebo dlouho připravovaná nová evropská
regulace prostředků in vitro diagnostiky.
Konečně na přelomu listopadu a prosince t. r. se
v Mnichově bude opět hybridní formou konat dva-
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krát odložený 24. IFCC-EFLM kongres – EuroMedLab 2021; podrobnosti najdete na adrese http://www.
euromedlab2021munich.org.
Ve druhé části úvodníku bych se rád věnoval nadcházejícím volbám do výboru naší společnosti. Proběhnou v únoru příštího roku, poprvé elektronickou formou; jinak se od zvyklých korespondenčních voleb
nebudou lišit. Budou opět dvoukolové; v prvém kole
se ze všech členů ČSKB bude volit dvojnásobný počet
kandidátů na členství ve výboru společnosti, ve výboru sekce zdravotních laborantů a v revizní komisi
(14, 10 a 6). Pak navržení kandidáti vyjádří s možnou
volbou svůj souhlas a připraví si krátký odstavec popisující jejich představu o práci v budoucím výboru;
tato jejich prohlášení budou zveřejněna na webových
stránkách ČSKB. Pak bude následovat druhé kolo
voleb, v němž již vyberete ty, kteří nás budou v následujících čtyřech letech zastupovat. Podrobný popis
průběhu elektronických voleb najdete na stránkách
České lékařské společnosti (https://www.cls.cz), když
do vyhledávání dáte heslo „elektronické volby“. Přeji
všem ve volbách šťastnou ruku, aby nově zvolení zástupci nejen zachovali pozici naší odbornosti, ale ještě
více ji posílili.
Připomínám důležitost aktualizace kontaktů (adresa
bydliště, ale hlavně mailová adresa, nejlépe soukromá). Jen tak budete dostávat včas všechny informace
včetně obou časopisů (KBM, FONS), dostihne vás
výzva k zaplacení členských příspěvků a budete se
moci zúčastnit voleb výboru ČSKB.
Dovolte, abych (i když trochu předčasně) popřál
všem pohodu o Vánocích v kruhu blízkých, a do nadcházejícího nového roku 2022 hodně zdraví, štěstí
a co nejméně starostí a covidu.
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Jaroslav Racek

