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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
letošní zimní měsíce jsou zimní jen dle roční doby 
a teploty okolo 20 stupňů Celsia v únoru připomínají 
teploty některých letních dní. 
Výbor společnosti se v rámci běžné agendy věnoval 
doplňování a aktualizaci údajů  nových webových 
stránek společnosti a přípravě anglické verze 
stránek, které budou v menším rozsahu než česká 
verze.  Časopis naší společnosti Klinická biochemie 
a metabolismus uveřejnil v minulém roce řadu zají-
mavých článků našich kolegů. Chtěl bych poděkovat 
všem přispěvatelům do časopisu a recenzentům. 
Ekonomická bilance časopisu Klinická biochemie 
a metabolismus skončila pozitivně a dovolte mi též 
poděkovat podporovatelům a sponzorům časopisu. 
Na počátku února byla uzavřena smlouva mezi ČLS 
JEP, ČSKB, EDMA a  CZEDMA týkající se české ver-
ze webového projektu „Lab Test on Line“ a překlady 
některých materiálů do češtiny započaly. 
Před několika dny jste dostali dvě publikace naší 
společnosti,  které jsou svým způsobem jedinečné. 
Příručka o systému vnitřní kontroly kvality je svým 
konceptem zajímavá a přináší nejen teoretické, ale 
zejména i praktické návody a příklady, jak v této 
oblasti správně postupovat a zvyšovat tak kvalitu 
laboratorní činnosti. Druhá monografie Vitamíny 

a stopové prvky je jedinečná svým zaměřením 
a přináší ucelený pohled na tuto problematiku ze 
všech úhlů pohledu. Popisuje nejen problematiku 
analytickou, ale všímá si klinických aspektů vlivu 
vitamínů a stopových prvků na procesy v lidském 
těle. Chtěl bych pořadatelům obou publikací 
ing. Vávrové a ing. Špronglovi poblahopřát ke 
zdařilým knížkám, které budou sloužit nejen nám, 
klinickým biochemikům. 
Příznivé zprávy dorazily z  IFCC, kdy se významně 
rozšířilo naše zastoupení v orgánech a komisích 
IFCC. Petr Kocna byl jmenován předsedou Commit-
tee on Education and Curriculum Development 
(C-ECD) IFCC, Luděk Šprongl korespondujícím 
členem  Committee on Traceability in Laboratory 
Medicine (C-TLM) a já se budu jako korespondující 
člen podílet na činnosti Committee on Conferences 
and Congresses (C-CC) IFCC. 
K jarním měsícům patří tradičně příprava Biolabu, 
který se letos uskuteční v Brně 1. - 3. června s tématy 
–  vzdělávání, kvalita v klinické biochemii, alkohol 
a drogy, bílkoviny v laboratorní a klinické praxi.  
Chci popřát organizátorům docentu Dastychovi 
a sekci zdravotnických laborantů mnoho sil a úspě-
chu při pořádání této významné akce. 
A Vám všem přeji krásné a klidné jarní měsíce 
a veselé Velikonoce.
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