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Editorial –  
Bulletin FONS  
a internetový portál
Vážení čtenáři,
vstupujeme do nového ročníku vydávání bulletinu 
FONS a spolu s vydáním prvního letošního čísla 
jsme pro Vás připravili publikační novinku, kterou 
je internetový Informační portál pro klinickou 
biochemii FONS. 
Prvotním cílem tohoto projektu bylo centralizovat 
na jedné internetové adrese publikační aktivity, 
kterým se naše firma sama i ve spolupráci s ČSKB 
již řadu let věnuje a přizpůsobit jejich strukturu, 
způsob vyhledávání informací i vizuální stránku 
současným trendům. Portál je již v současné době 
přístupný na adrese 

www.fonsinfo.cz 
a naleznete zde tyto publikace:

INtErNEtOvá vErzE 
BullEtINu FONS
byla zprovozněna v druhé polovině roku 2007 
a v současné době zde naleznete kompletní loňský 
ročník ve formátech PDF i obsahy starších ročníků 
bulletinu. Každé nové číslo bude zveřejněno s třítý-
denní prodlevou po tištěném vydání.

ElEktrONIcký katalOg FONS 
2007/2008
Katalog FONS vycházející od roku 1995 do roku 
2006 tiskem byl v roce 2006 zkušebně spuštěn 
i v elektronické verzi. Po důkladném zkušebním 
provozu bylo od tištěné verze upuštěno  a aktuální  
vydání je nyní dostupné již výhradně elektronicky. 

Návštěvnost stránek elektronického katalogu v loň-
ském a letošním roce potvrdila správnost tohoto 
rozhodnutí.

Informační stránky 
přIpravovaného sympozIa 
FONS 2008 
Předběžný program, on-line přihlášky a další 
informace pro účastníky i vystavovatele Sympozia 
FONS, které se bude konat ve dnech 15. a 16. září 
2008 v Pardubicích
V budoucnu máme v úmyslu v rozvoji tohoto 
informačního portálu dále pokračovat a rozšířit 
jeho působnost pro široké spektrum uživatelů, a to 
jak specializovanými informacemi pro laboratoře 
a klinické lékaře, tak i pro pacienty, kteří zde nalez-
nou specifické informace pro jednotlivé pacientské 
a diagnostické skupiny.
Rovněž katalogová část přinášející informace 
o nových laboratorních technologiích  bude postup-
ně rozšiřována o další rubriky věnující se novým 
produktům uváděným na trh, srovnávacím studiím 
přístrojové techniky atd.
Doufáme, že vás již první realizovaná podoba tohoto 
projektu zaujme a zefektivní váš přístup k novým 
informacím dodavatelů laboratorních přístrojů 
a diagnostiky a vytvoří zázemí pro archiv odborných 
článků publikovaných v bulletinu, abstraktů před-
nášek přednesených na sympoziu FONS a dalších 
odborných setkáních.
Za jakékoliv připomínky vám budeme vděčni 
a můžete je adresovat na mailovou adresu: adamec@
stapro.cz.
Za vydavatele bulletinu FONS a provozovatele 
portálu

Zdeněk Jirsa


