Vážené a milé kolegyne a kolegovia,
vážení členovia Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie!
Tieto riadky píšem všetkým tým, ktorí pracujú v klinických laboratóriách a svojou každodennou
odbornou prácou prispievajú ku kvalitnej diagnostike a liečbe pacientov a aktívne spolupracujú
s našimi klinickými kolegami. Moje slová sú adresované aj všetkým ostatným, ktorí nás v tomto
odbornom, ale aj ľudskom zmysluplnom poslaní podporujú.
28. marca 2019 sa konalo v Bratislave ustanovujúce zasadanie výboru SSKB na funkčné obdobie
2019-2023.
Prvoradým cieľom nastupujúceho výboru SSKB je, aby sme rozvíjali a zlepšovali vzájomnú
komunikáciu medzi našimi členmi a podporovali informovanosť vo všetkých oblastiach činnosti
odbornej spoločnosti. Uvažujeme nad vytvorením pracovných skupín, ktoré by boli zamerané na
oblasti v procese laboratórnej diagnostiky, ktoré nás trápia najviac a to preanalytická a postanalytická
fáza. Pozornosť budeme venovať samozrejme aj samotnej fáze analytickej. Je to zároveň výzva aj pre
našich mladších kolegov ku aktívnemu zapojeniu sa do práce v uvedených pracovných skupinách.
Upravili sme pre vás webové stránky SSKB, ich obsah a členenie sme volili tak, aby prehľadným
spôsobom poskytovali informácie o aktualitách v odbore, domácich i zahraničných odborných
podujatiach, online nových laboratórnych testoch, nových ale aj stále platných legislatívnych
dokumentoch, štandardných diagnostických a liečebných postupoch a pod.
Súčasťou stránok v sekcii „Literatúra“ je aj link na posledné aktuálne číslo 1/2018 časopisu
Laboratórna diagnostika.
Veríme, že obsahovo zaujímavo naplnené web stránky budú pre všetkých nás užitočné a prispejú
k vzájomnej informovanosti a interaktívnej spolupráci. Je však na nás všetkých, aby sme k ich
atraktívnosti aspoň malým dielom prispeli.
Čakajú nás odborné akcie ako Labkvalita už v tomto roku 2019 a následne v rokoch 2021 a 2023.
Taktiež XIV. a XV. kongres SSKB v rokoch 2020 a 2022.
Pri propagácii a realizácii uvedených odborných podujatí by sme radi využili všetky dostupné
moderné elektronické nástroje a kanály.
Odborný časopis našej spoločnosti „Laboratórna diagnostika“ potrebuje prispievateľov, preto
prosíme všetkých členov, aby posielali zaujímavé práce, ktoré by sme v ňom mohli publikovať.
Všetkým kolegom, ktorí prijali kandidatúru vo voľbách do nového výboru SSKB úprimne ďakujem
a tým, ktorí boli zvolení prajem veľa úspechov a satisfakcie z tejto dobrovoľnej práce pre Slovenskú
spoločnosť klinickej biochémie.
V neposlednom rade mi dovoľte pri tejto príležitosti poďakovať všetkým členom predchádzajúceho
výboru za ich doterajšiu činnosť a niektorým opäť zvoleným v jej pokračovaní. Poďakovanie
samozrejme patrí aj našim učiteľom, ktorí nás nielen nasmerovali do tohto odboru, ale ukázali jeho
atraktívnosť. Nedá mi nespomenúť pána profesora Ivana Pecháňa, ale aj všetkých nemenovaných
kolegov a klinických pracovníkov, ktorí nás usmerňovali a pomáhali nadobúdať nové vedomosti
a skúsenosti a boli pre nás silným vzorom.
Záverom by som chcela zdôrazniť, že klinická biochémia je jedným zo základných a integrujúcich
lekárskych odborov. Nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania tohto odboru je súčinnosť
a tímová spolupráca zdravotníckych pracovníkov s rôznym pregraduálnym vzdelaním a využitie ich
znalostí a schopností na analytické, informačné a lekárske činnosti odboru. Jedným z hlavných cieľov
tohto odboru je porozumieť ľudskému zdraviu a chorobe a umožniť ich hodnotenie.
To si však vyžaduje aktívnu spoluprácu s klinickými odbormi a klinickými pracovníkmi v rámci
poradenskej, konzultačnej a konziliárnej činnosti.
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