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P. Schneiderka

Byl jednou jeden časopis
Před 50 lety začalo nakladatelství Walter de Gruyter, 
GmbH, v Berlíně vydávat periodikum s názvem 
Zeitschrift für klinische Chemie. Po čtyřech letech 
byl název doplněn o dovětek „… und klinische Bi-
ochemie“ a později přibyl paralelní anglický překlad 
názvu. Později zůstal jen ten anglický název a od 
roku 1998 známe časopis jako Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine (CCLM).
Padesátiletá tradice odborného časopisu je sama 
o sobě významnou skutečností. K tomuto výročí 
však navíc vyšlo obsáhlé první letošní číslo, přiná-
šející mezi svými 23 články kromě těch oslavných 
a historicky hodnoticích také řadu mimořádně cen-
ných vizionářských příspěvků. Autor těchto řádek 
se domnívá, že myšlenky formulované v některých 
příspěvcích jsou natolik významné a inspirující, 
že by ve chvatu všedních dnů neměly uniknout 
pozornosti našich laboratorních specialistů. Dále 
uvedená stručná charakteristika těch nejpodstat-
nějších článků samozřejmě nemůže nahradit jejich 
studium in extenso.

Historie
Profesor Mario Plebani z Univerzity v Padově, jenž 
je od r. 2009 šéfredaktorem CCLM, ve svém edito-
rialu stručně uvádí některé historické milníky, které 
ovlivnily obsahovou náplň i název časopisu. Zmiňuje 
velký zájem o publikování projevující se rostoucím 
počtem rukopisů a s uspokojením konstatuje stou-
pající impact factor periodika. Zdůrazňuje také, že 
CCLM se stal oficiálním časopisem Mezinárodní 
federace klinické chemie a laboratorní medicíny 
(IFCC) a Evropské federace klinické chemie a la-
boratorní medicíny (EFLM). 
Daleko podrobněji se historií časopisu potom zabývá 
v nejobsáhlejším příspěvku dvojice autorů Friedrich 
Körber a Mario Plebani. Friedrich Körber byl dlou-
holetým „managing editorem“ CCLM (1967-1997), 
a proto není divu, že v jeho podání se můžeme do 
velkých podrobností dočíst o historii vzniku a dal-
ších osudech časopisu na pozadí politických událostí 
v Německu 60. let, stejně jako o začátcích klinické 
chemie a laboratorní medicíny a významných osob-
nostech formulujících tehdy její rozvoj.

Co napsali dva prezidenti
Autory druhého editorialu jsou společně Graham 
H. Beastall, prezident IFCC, a Ian D. Watson, pre-
zident EFLM. Grahama Hedley Beastalla znají čeští 
laboratorní pracovníci z jeho vystupování na 14. 
Euromedlabu v Praze v r. 2001 a později zejména na 
16. Euromedlabu v Glasgow v r. 2005. Jeho osobnost 
nám přiblížil také článek v bulletinu FONS, č. 3, 
2007, publikovaný na jeho počest při příležitosti 
udělení Řádu britského impéria. 
Oba prezidenti ve svém kratičkém článku jen stručně 
nastínili stav laboratorní medicíny před 50 lety, aby 
dále zdůraznili obrovský rozmach, který tento obor 
prožívá v současnosti a vyzdvihli známý fakt, že 
laboratorní vyšetření ovlivňují až 70 % klinických 
rozhodnutí. Autoři si všímají také ekonomické pro-
blematiky v souvislosti se zaváděním nové, převážně 
dražší laboratorní diagnostiky a vyslovují názor, že 
její aplikaci lze sice opodstatnit prospěchem pacien-
ta, ale je třeba současně vážit možné kroky ke snížení 
celkových nákladů na diagnostiku a léčebnou péči. 
Zcela zásadní jsou vyjádření obou autorů k výhledu 
na budoucnost laboratorních oborů v nejbližších 10 
letech. Za jednoznačnou považují nutnost podpory 
současných trendů medicíny: personalizace, preven-
ce, prognostiky a participace, tzv. principu 4 P. Tra-
diční diagnostika se bude v nejbližší budoucnosti 
rozvíjet jak v laboratořích, tak v režimu point-of-care 
(POCT). Kromě všeobecného důrazu na zvyšování 
kvality očekávají pokračující snahy o standardizaci 
a harmonizaci metod. Dále předpokládají větší 
uplatnění farmakogenomiky, rozšíření způsobů  
a druhů sebekontroly pacientů u chronických cho-
rob a větší podíl sdružených vyšetření (companion 
diagnostics).

Přidaná hodnota laboratorní 
medicíny
Mezi ostatními články vyniká další práce G. H. 
Beastalla nazvaná Adding value to laboratory 
medicine: a professional responsiblity. Obsahuje 
zcela mimořádné myšlenky zásadního významu. 
V závěru této práce můžeme číst tuto shrnující větu: 
„Pro odborníky v laboratorní medicíně je nyní ten 
správný čas, aby se jako členové multidisciplinárního 
týmu podívali mimo laboratoř a snažili se o efektivní 
a rentabilní optimalizaci klinických výsledků a zku-
šeností (při práci, pozn. autora) s pacienty“.
Autor konstatuje, že rozsah a rychlost změn v za-
měření, složení, poskytování a použití laboratorních 
vyšetření nebyla nikdy větší než dnes. Požadavky 
na služby laboratoří v rozvinutých zemích strmě 
stoupají. To všechno se odehrává v období velkých 
finančních tlaků na zdravotní péči. Za této situace 
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musí laboratoře pracovat nejen kvalitně a klinicky 
efektivně, ale i racionálně a rentabilně. Metodou vol-
by se zdá být aplikace principů „přidané hodnoty“.
Prvořadou úlohou klinické laboratoře je zajistit 
vysoce kvalitní služby, které umožní ošetřujícímu 
lékaři poskytování kvalitní zdravotní péče. Dosud 
nejúplnější souhrn podmínek a pravidel pro tento 
účel představuje mezinárodní norma převzatá do 
systému českých technických norem pod názvem 
ČSN EN ISO 15189:2007 Klinické laboratoře 
– Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost. 
Akreditace laboratoře podle této normy pokrývá 
kvalitu laboratorního procesu od začátku do konce. 
Není žádným tajemstvím, že to málo chyb, které se 
v průběhu procesu vyskytnou, je soustředěno pře-
vážně do preanalytické a postanalytické fáze, na něž 
dosud měli laboratorní pracovníci minimální vliv. 
Náprava tohoto stavu se jeví jako jedna z nejbližších 
budoucích rolí laboratorní medicíny.
Ani to však není všechno. Už před lety byla formu-
lována myšlenka „přidané hodnoty“ v laboratorní 
medicíně (McDonald J. M. a Smith J. A., 1995). 
„Přidáním hodnoty“ se myslí průběžná (spolu)práce 
laboratoře s uživateli jejích služeb a poskytovateli 
zdravotní péče, která zajišťuje, že veškeré činnosti 
laboratoře jsou postaveny na bázi současných 
znalostí a moderních technologií, jsou podloženy 
důkazy, jsou rentabilní, umožňují dosažení lepších 
klinických výsledků, přispívají k vyšší bezpečnosti 
pacienta a jsou srozumitelné žadatelům, pacientům 
i širší veřejnosti. Za naplnění těchto cílů odpovídají 
jak vedoucí činitelé oboru, tak pracovníci jednotli-
vých laboratoří.
G. H. Beastall cituje 7 způsobů, kterými je možné 
dosáhnout přidané hodnoty laboratorních činností. 
Jsou to:
l standardizace a harmonizace (Standardisation 

and harmonisation),
l klinická efektivita (Clinical effectiveness),
l inovace (Innovation),
l praxe podložená důkazy (Evidence-based prac-

tice), 
l nové směry (Novel applications),
l rentabilita (Cost-effectiveness),
l edukace žadatelů a ostatních (Educating users 

and others)
V angličtině mají dohromady zkratku SCIENCE.

Oblast standardizace a harmonizace patří mezi 
laboratorními odborníky k neznámějším a nej-
pokročilejším. Týká se metod i širokého spektra 
laboratorních činností a je do značné míry koor-

dinována v národním i mezinárodním měřítku. 
Zato snahy laboratorní medicíny na poli zvyšování 
klinické efektivity mají převážně lokální charakter, 
jsou závislé na individuálním přístupu, a proto 
bývají nesoustředěné a mnohdy spíše ojedinělé. 
Patří sem přímá léčebná péče poskytovaná la-
boratorními pracovníky-lékaři, podávání rychlé 
a správné interpretace nálezů, reflexní testování, 
konzultační činnost v ordinacích a na odděleních, 
práce v multidisciplinárních klinických týmech, 
tvorba a zavádění směrnic a návodů na rozhraní 
kliniky a laboratoře, apod.
Laboratorní inovace se mohou týkat metod, 
technologií nebo celého komplexu laboratorní-
ho servisu. Pokrok v tomto bodě do určité míry 
souvisí s dostupností a nabídkou diagnostických 
zdravotnických prostředků od výrobců. Inovační 
aktivity však rozhodně musí směřovat ke zvýšení 
úrovně léčebné a diagnostické péče, a proto musí 
být sladěny s klinickými požadavky.
Nelehký úkol čeká laboratorní specialisty v prosa-
zování medicíny založené na důkazech. Samotná 
evidence-based medicína není totiž v široké praxi 
zdaleka tak známa a používána, jak by si zasluhovala, 
a to přesto, že je dnes k dispozici dostatek informač-
ních zdrojů v písemné i elektronické formě.
Položka označená jako „nové směry“ vychází z výše 
popsaného principu 4 P. Nově orientovaná zdravotní 
péče vytváří neobvykle velký prostor pro laboratorní 
medicínu a poskytuje jí příležitost k uchopení aktiv-
ní role v tomto systému. Bez nadsázky můžeme říci, 
že 4 P-medicína se v mnoha ohledech bez laborator-
ní medicíny naprosto neobejde. Této skutečnosti je 
třeba vhodným způsobem využít.
Dalším bodem skládanky zvané přidaná hodnota 
je rentabilita laboratoří. Mohlo by být předmětem 
dlouhých diskusí, jak moc tato rentabilita závisí 
na úloze plátců, na konstrukci konkrétního zdra-
votnického systému a konečně na úrovni celého 
národního hospodářství. Podle autora však vždy 
zbývá prostor pro racionalizaci a zlepšení ekono-
miky nejméně ve třech okruzích: redukci přímých 
nákladů, omezení nerentabilních činností a zavedení 
lepšího obchodního modelu pro práci laboratoře. 
Dodejme, že to samozřejmě nemá nic společného 
s jednostrannou ignorantskou aplikací průmyslo-
vých nebo komerčních praktik do řízení laboratoří, 
s níž se dnes v některých zdravotnických zařízeních 
u nás setkáváme.
Edukační aktivity jsou sice zmíněny na posledním 
místě, ale neznamená to, že by byly méně významné 
než předchozí. Nesmí být ani vzácné, ani izolované. 
Laboratorní medicína o sobě musí dát vědět na všech 
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úrovních zdravotní péče a edukačně působit na 
zdravotnický personál, management zdravotnických 
zařízení, na pacienty i na širší veřejnost.

G. H. Beastall v závěru svého článku rámcově uvádí, 
jak posuzovat stávající úroveň a možné cesty zvyšo-
vání přidané hodnoty.

Kredo: Kvalita
Poslední a druhý nejobsáhlejší ze série článků jubi-
lejního čísla CCLM je nazván Preanalytical quality 
improvement: in quality we trust. Napsalo ho 15 
autorů z 11 zemí. Tento rozsáhlý příspěvek je synopsí 
sdělení ze stejnojmenné konference EFLM konané 
1. a 2. března 2013 v chorvatském Zagrebu. 

Autoři si v článku všímají chyb při odběru krve se 
zvláštním zřetelem na odběry krve pro acidoba-
zickou analýzu a odběry krve u dětí, dále diskutují 
o vlivu materiálu odběrových zkumavek a vlivu 
lipémie na kvalitu analytických metod a pokračují 
výčtem požadavků na odběr moči pro analýzu, na 
odběr materiálu pro molekulární biologii a pro 
parametry hemostázy. V závěru autoři diskutují 
o možnostech auditu preanalytické fáze a konstatují, 
že i v laboratořích akreditovaných podle ISO 15189 
se preanalytické chyby mohou vyskytnout.

Je třeba dodat, že při IFCC byla r. 2008 založena pra-
covní skupina s názvem Laboratory errors and patient 
safety a při EFLM existuje pracovní skupina Preana-
lytical phase. Předmětem práce těchto skupin je mj. 
hledání indikátorů kvality v preanalytické fázi.

Ačkoliv práce obou skupin pokračují, je již tento 
článek díky svému rozsahu, mnohostrannosti 
a didaktickému pojetí vítaným zdrojem informací 
o aktuální problematice preanalytické fáze a mož-

ným podkladem pro výklad o zdrojích chyb v této 
části laboratorního procesu, skutečnostech, s nimiž 
je nutno opakovaně seznamovat především nelabo-
ratorní zdravotnické pracovníky.

Další odborné články
Není jednoduché vybrat a doporučit další články 
z obsahu jubilejního čísla časopisu CCLM, proto-
že většina z nich patří k těm zdařilým, tématicky 
aktuálním a také formálně vybroušeným. Jedná se 
převážně o práce typu review a mini-review. Uveďme 
závěrem na tomto místě alespoň pár příkladů.
Prof. Plebani se spolupracovníky je autorem dvou 
článků o vztahu kvality a bezpečnosti pacienta 
a o harmonizaci indikátorů kvality, a dr. S. C. Kaz-
mierczak z Univerzity v Oregonu (USA) je autorem 
přehledné práce zabývající se kontrolou kvality 
všeobecně.
O teorii referenčních hodnot napsal přehlednou 
práci nestor klinické chemie, profesor Gerard Siest 
z Francie, spolu s dalšími šesti autory z několika 
dalších zemí. Novodobou historii a současnou 
problematiku jednotlivých oborů představili svými 
pracemi prof. G. Lippi z Univerzity v italské Parmě 
(hemostaseologie), dr. J. Hoffmann z firmy Abbott 
Diagnostics v německém Wiesbadenu (hemato-
logie), dr. J. B. Whitfield z australského Brisbane 
(genetika a molekulární biologie) a prof. B. Melichar 
z Palackého Univerzity v Olomouci (onkologie).
Konkrétními monotématickými pracemi přispěli 
prof. P. Gillery z francouzské Univerzity v Reims 
(HbA1c), dr. K. J. Lackner z Univerzity v Mains 
v Německu (Troponiny), prof. T. Ozben z Univerzity 
Antalya, Turecko (Rozšířený novorozenecký scree-
ning) a dvojice polských autorek K. Bergmann a G. 
Sypniewska z Univerzity v Bydgoszczi (Diabetes).


