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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové,
začínám psát tento úvodník po skončení jednání 
výboru naší společnosti, kde jsme se mimo jiné 
věnovali postupujícím přípravám na sjezd naší 
společnosti.  Diskutovali jsme systém hodnocení 
abstrakt a jejich přípravu pro vydání v časopise 
Klinická biochemie a metabolismus, stav přípravy 
jednotlivých sympozií a podporu sjezdu ze strany 
našich sponzorů.  Věříme, že sjezd bude místem pro 
získání nových poznatků i setkání s přáteli. 
Dokončili jsme spolu s Českou nefrologickou 
společností společné doporučení týkající se od-
hadu výpočtu glomerulární filtrace a věříme, že 
společný postup v této oblasti bude ku prospěchu 
našich pacientů. Chtěl bych Vás proto vyzvat, abyste 
v souladu s doporučením začali co nejdříve vydávat 
výsledky odhadu glomerulární filtrace dle výpočtu 
pomocí MDRD rovnice a informovali o tom Vaše 
spolupracující lékaře všech odborností.
Projekt Lab test on-line v těchto týdnech vstupuje 
do další fáze, protože je připraveno ke vložení více 
než dalších 100 testů a plánujeme do konce roku 
přeložit i zbývající testy. O tomto projektu se snažíme 
co nejvíce informovat odbornou i laickou veřejnost, 
uzavřeli jsme smlouvy o propagaci se SÚKLem, 
Medical tribune a jednání o propagaci s dalšími 
subjekty pokračují. 
V první polovině roku se realizuje pilotní projekt 
pro screening thyreopatií u těhotných, týkající se 
především zjištění rozsahu a možnosti vzájemné 

spolupráce mezi gynekology, laboratoří, endokrino-
logem a těhotnou. Cílem je též nastavení nejsnazší 
komunikace a ověření kapacitních možností vyšet-
řování. O potřebě vyhledávání těchto poruch jsme 
přesvědčeni nejen z vlastních zkušeností, ale též na 
základě publikovaných výsledků. Tento projekt si 
neklade za cíl unifikaci analytických systémů, ani 
provádění vyšetření jedním systémem, protože 
pak by bylo obtížné dané výsledky realizovat v kaž-
dodenní praxi. Jistě je třeba nadále se zasazovat 
o co nejlepší návaznost analytických systémů na 
referenční materiály, aby výsledky zejména v ob-
lasti imunoanalýzy byly porovnatelné. Avšak toto 
je dlouhodobý proces, kde jsme jako laboratorní 
pracovníci jen jedni z účastníků. 
V současné době jsme se obrátili na Všeobecnou 
zdravotní pojišťovnu se žádostí o podporu a rozvoj 
ambulantní činnosti v oboru klinická biochemie pro 
plně kvalifikované lékaře. 
Text úvodníku dokončuji v příjemný skoro letní 
májový podvečer a chci nám všem popřát, aby 
letní měsíce byly obdobím, kdy budeme mít více 
času na odpočinek, sportovní aktivity či setkávání 
s přáteli. 
Chci Vám všem popřát klidné a slunečné léto stráve-
né s Vašimi blízkými a těším se s Vámi na společná 
setkávání. 
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