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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 spo-
lečnosti byla a je tvorba odborných doporučení nejen 
naší společnosti. ale zejména doporučení vzniklých 
ve spolupráci s ostatními společnostmi, neboť náš 
obor je komplementárním oborem a je potřebné, 
abychom hovořili společným „jazykem“. Vznikla tak 
Vyšetřování parametrů hormonů štítné žlázy, byla 
aktualizována Doporučení o laboratorní diagnostice 
a sledování diabetu, Doporučení o využití nádorových 
markerů, Doporučení Změna jednotky pro stanovení 
glykovaného hemoglobinu A1c (HBA1c) a rozhodo-
vacích limitech, ale také o Doporučení o správném 
zavádění a používání POCT, Doporučení k převzetí 
biologického materiálu laboratoří,  Pokyny pro odběr 
moče na toxikologická vyšetření. V současné době 
je před dokončením  Doporučení pro vyšetřování 
GFR a proteinúrie a připravuje se Doporučení pro 
vyšetřování kardiomarkerů a o glukometrech.   

Zájem zdravotnické a laické veřejnosti o labo-
ratorní vyšetření a informace o našem oboru 
prostřednictvím projektu Lab Test on Line stále 
vzrůstá. V řijnu 2013 byl zaznamenán již 1.000.000 
návštěvník webových stránek projektu. Jeho česká 
verze zahrnuje nejvíce testů a textů přeložených 
z amerického originálu. Časopis Klinická biochemie 
a metabolismus má nový design.  Díky svědomité 
práci redakčního týmu přináší aktuality z oboru, je 
nyní finančně stabilní a je zařazen v mezinárodní 
databázi odborných časopisů Scopus. 

Setkávali jsme se na řadě odborných akcích, které 
naši členové připravili. Nechci zmiňovat pouze sjezd 
v Plzni (25.-27. 9. 2011) a v Olomouci (22.-24. 9. 
2013), BIOLAB v Písku (13.-15. 5. 2012), FONSy, 
tradiční setkání mladých biochemiků v Písku 
a Krkonoších, ale také regionální a monotématické 
konference, kterých se uskutečnily desítky. Naše 
společnost pořádala mezinárodní setkání Education 
in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
EFLM, Symposium v březnu 2012 v Praze, kde se 
diskutoval konsensus ve vzdělávání mezi EFLM 
– UEMS.  Organizovali jsme Symposium Patient 
Safety v Praze v roce 2013 a participovali jsme na 
24. International symposium AACC POCT (Praha 
3.-5. 10. 2012) a společném symposiu ČSKB - EFIM 
- EFLM v rámci světového internistického kongresu 
v Praze (2.-.5. 10. 2013).

Naši členové se aktivně účastní mezinárodních konfe-
rencí na Worldlab/Euromedlab v Berlíně. V roce 2011 
zaznělo 5 přednášek a 34 presentací z České republiky 
a máme zastoupení v executive boardu EFLM, v růz-
ných komisích a výborech IFCC a EFLM (Racek,  
Palička, Průša, Šprongl, Kocna, Zima). V rámci EU se 
dostalo oficiálního označení naší profese - Specialist 
in laboratory medicine a EFCC se změnila na základě 
většinového názoru členských společnosti na EFLM 
- European Federation of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine.
Nyní se můžeme těšit na setkání na BIOLABu v květ-
nu v Ostravě, na FONSu v září v Pardubicích a na XII. 
Sjezdu naší společnosti příští rok v Brně.  
V minulém období probíhala řada jednání o různých 
zákonech, vyhláškách a předpisech, ale zmíním ale-
spoň vyhlášky k zákonu 372/2011 Sb.s personálními 
minimy, kde je deklarováno, že  náš odborník může 
působit v oboru toxikologie, cytologie, nukleární 
medicíny, klinické farmakologie. Je připravena kulti-
vace sazebníku výkonů, která zatím nebyla schválena, 
kde došlo k narovnání a sjednocení mnoha položek 
s upozorněním na změnu režie v laboratorních obo-
rech. S tím úzce souvisí otázka úhradové vyhlášky, 
která byla středem diskusí ohledně vztahu úhrady 
a akreditací, nakonec společně odborné společnosti 
zaslaly pojišťovnám stanovisko k této problematice. 
Uvidíme jak nová vláda naloží nejen s laboratorními 
obory, ale i s celým zdravotnictvím.
Při naší každodenní práci je třeba hledět na „patient 
safety“, a také na naši „safety“, dbát vysokého standar-
du kvality naší práce, která je v mnoha laboratořích 
prověřena osvědčením o akreditaci ČIA či auditem 
II NASKL. Systémy kvality jsou prostředkem nikoliv 
cílem, kterým musí být vysoká kvalita našich služeb 
ve prospěch pacientů. 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,
rok 2014 je spojen s volbami do výboru naší společ-
nosti, snažme se při nich, abychom volili zástupce, 
kteří budou hájit nejen náš obor, ale budou hledět 
na rozvoj laboratorní medicíny v kontextu celého 
zdravotnictví. 
Dovolte mi, abych Vám jménem výboru naší společ-
nosti poděkoval za Vaši podporu a spolupráci v minu-
lém období. Podstatné pro činnosti budou vždy 
Vaše podněty a náměty, ale zejména naše společná 
práce pro náš 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 2014.

10. února 2014, Tomáš Zima


