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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
počátek roku přináší nová očekávání, představy 
a naděje. V současné době končí volební období 
stávajícího výboru společnosti, a proto mi dovolte, 
alespoň ve stručnosti složit účty členům společnosti 
za uplynulé čtyři roky. Jednou z priorit výboru 
společnosti byla a je tvorba odborných doporučení 
nejen naší společnosti, ale zejména s ostatními 
společnostmi, neboť náš obor je komplementárním 
oborem a je potřebné, abychom hovořili společným 
„jazykem“. Vznikla tak Doporučení pro vyšetřování 
glomerulární filtrace s nefrologickou společností, 
Doporučení pro vyšetřování nádorových markerů 
s onkologickou společností, Doporučení k refe-
renčním mezím lipidových parametrů, Doporučení 
k používání kardiomarkerů,  Doporučené postupy 
pro praktické lékaře se Společností všeobecného 
lékařství, ale také o vnitřní kontrole kvality či va-
lidace a verifikaci nebo některá doporučení byla 
aktualizována. 
Významným počinem jistě bylo přistoupení k pro-
jektu Lab Test on Line, kdy během necelých dvou 
let byly přeloženy všechny relevantní testy v počtu 
240 včetně slovníku. Tento projekt slouží k edukaci 
odborné a laické veřejnosti a přibližuje tak labora-
torní medicínu a náš obor široké veřejnosti. O zájmu 
o tyto webové stránky svědčí množství přístupů 
každý měsíc. Pokud hovoříme o webu, jako zdroji 
informací a komunikace, tak si připomeňme, že 
naše společnost má nové webové stránky, včetně 
jednodušší anglické verze, které slouží jako aktuální 
zdroj informací pro každého. 
Ohlédnutí za historií naší společnosti, která v roce 
2008 oslavila svoje padesátiny,  jistě přináší publi-
kace, kterou jsme při této příležitosti vydali a třeba 
za několik dalších desítek let může být doplněna 
o další události ze života našeho oboru a společ-
nosti. Časopis Klinická biochemie a metabolismus 
kráčí s naší společností už několik desítek let a díky 
svědomité práci redakčního týmu přináší aktuality 
z oboru, je nyní finančně stabilní a též byl zařazen 
v databázi recenzovaných periodik Rady vlády pro 
výzkum. V současné době jsou dokončena jednání 
o elektronickém přístupu do časopisu Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine pro zájemce 
z řad našich členů. 

Setkávali jsme se na řadě odborných akcí, které naši 
členové připravili. Nechci zmiňovat pouze sjezd 
v Českých Budějovicích a Praze, BIOLABy, FONSy, 
ale také regionální a monotématické konference, kte-
rých se uskutečnily desítky. Naši členové se aktivně 
účastní mezinárodních konferencí a máme zastou-
pení v různých komisích a výborech IFCC a EFCC 
(Racek,  Palička, Šprongl, Kocna, Zima). 
Při naší každodenní laboratorní činnosti musíme 
dbát o co nejvyšší kvalitu naší práce ve prospěch pa-
cienta nejen prováděním interní a externí kontroly 
kvality, ale také zaváděním systémů kvality do našich 
laboratoří. Musíme si uvědomit, že akreditace či jiný 
průkaz kvality práce je prostředkem nikoliv cílem, 
kterým musí být vysoký standard našich služeb ve 
prospěch pacientů. 
Otázkou, která je velmi aktuální, je způsob vzdělává-
ní lékařů a nelékařů. V případě lékařů je vzdělávání 
rozděleno do dvou etap, kdy v první části školenec 
není v průběhu dvou let ani jeden den v laboratoři. 
Pro nelékaře je problémem nedostatek akreditova-
ných pracovišť a řada dalších neřešených otázek ze 
strany ministerstva. 
Od nového roku díky vstřícnému jednání s VZP je 
možné nasmlouvat ambulance klinické biochemie, 
a tím umožnit našim lékařům vykonávat ambulantní 
činnost. Ukotvení ambulancí klinické biochemie 
je uvedeno též v návrhu vyhlášky MZ ČR – věcné 
a technické vybavení zdravotnických zařízení.
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
rok 2010 je spojen s několika volbami, včetně voleb 
do výboru společnosti, snažme se při nich, abychom 
volili zástupce, kteří ideály jako svoboda, právo, 
demokracie budou naplňovat. Dovolte mi, abych 
Vám jménem výboru naší společnosti poděkoval 
za Vaši podporu a spolupráci v minulém období. 
Podstatné pro činnosti naší společnosti budou vždy 
Vaše podněty a náměty, ale zejména naše společná 
práce pro obor a společnost. Snažme se vytvářet 
kolegiální prostředí podporující rozvoj oboru a jeho 
členů. Hledejme co nás s našimi partnery spojuje 
a ne co nás rozděluje.
Přeji Vám hodně pohody a úspěšné vykročení do 
jarních měsíců roku 2010.

Tomáš Zima 
10. února 2010


