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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
dovolte mi, abych Vás oslovil jako předseda nově 
zvoleného výboru naší společnosti a zároveň Vám 
chci poděkovat za Vaši důvěru, které se nám, čle-
nům výboru dostalo Vaší volbou. Složení výboru 
společnosti i výboru sekce zdravotnických laborantů 
zajišťuje kontinuitu činnosti a na straně druhé před 
námi stojí nové úkoly a výzvy v budoucích letech. 
Dovolte mi poděkovat odstupujícím členům výboru, 
revizní komise a výboru sekce zdravotnických labo-
rantů za jejich práci ve prospěch naší společnosti.
Zvolení nového výboru je  okamžikem k úvahám 
o rozvoji a směrování naší společnosti. Za hlavní 
poslání odborné společnosti považuji především 
vzdělávání nejen dovnitř společnosti, ale také 
spolupráci s ostatními společnostmi při tvorbě 
doporučení, abychom hovořili společným jazykem. 
Nyní je před dokončením doporučení k vyšetřování 
proteinů v moči, budeme připravovat doporučení 
k vyšetřování štítné žlázy a aktualizovat doporučení 
- Validace a verifikace metod, doporučení POCT 
a doporučení k diabetu mellitu. 
Aktuální v tuto chvíli je diskuse o vyšetřování gly-
kovaného hemoglobinu v ambulancích. Je jistý lepší 
komfort pro pacienta, ale stanovení glykovaného 
hemoglobinu z hlediska analytického není jednodu-
ché a špatný výsledek může vést k poškození zdraví 
pacienta s trvalými důsledky. V této věci jednáme 
s představiteli VZP a diabetologickou společností. 
V rámci projektu Lab Test on Line jsou přeloženy 
veškeré testy, v několika následujících dnech budou 
doplněna hesla mikrobiologická, kde jsme se obrátili 
na vedoucí katedry mikrobiologie prof. Kolářovou 
o spolupráci. Hlavním úkolem v letošním roce bude 
přeložení slovníku nemocí, kde budeme spolupra-
covat s předními představiteli lékařských oborů 
na jejich překladu, tak abychom dokončili veškeré 
překlady do konce roku 2010. 

Dnes, kdy píši tento úvodník, zbývá přesně týden 
do zahájení hlavní akce naší společnosti v letošním 
roce – Biolabu, který připravují kolegové z Hradce 
Králové ve spolupráci se společností CBT. Program 
konference přinese jistě řadu zajímavých odborných 
sdělení z mnoha oblastí laboratorní medicíny a bude 
místem k přátelským setkáním. Zanedlouho se pak 
opět setkáme na společné konferenci společnosti 
STAPRO a naší společnosti FONS v Pardubicích, 
Ve specializačním vzdělávání lékařů má opět dojít 
ke změně, kdy interní kmen bude upraven a bude 
umožněno kolegům větší část přípravy strávit na 
pracovištích okresního typu. Uvidíme, kdy nová 
úprava vyjde v platnost. 
Výbor společnosti považuje za vhodné aktualizovat 
koncepci oboru klinická biochemie a obracím se na 
Vás se žádostí o zasílání Vašich podnětů a připomí-
nek k současnému znění koncepce uveřejněné na 
webu společnosti na sekretariát společnosti. Chce-
me, aby koncepce oboru odpovídala  podmínkám 
současnosti a upravenou verzi bychom rádi přeložili 
na podzim tohoto roku k diskusi. 
Pro rozvoj společnosti jsou podstatné Vaše podněty 
a náměty a případně jejich realizace. Společnost má 
vytvářet stimulující a kolegiální prostředí podpo-
rující rozvoj oboru a jejích členů. Samozřejmostí je 
hájení oprávněných zájmů členů a postavení našeho 
oboru. Odborná společnost není výbor, sjezd či 
výroční konference, ale každodenní práce lékařů, 
analytiků, laborantů a dalších zdravotnických pra-
covníků v laboratoři ať soukromé, či státní ve spolu-
práci s ostatními pracovníky ve zdravotnictví. 
Ujišťuji Vás, že se budu snažit, aby se naše společnost 
zdárně rozvíjela a věřím, že s Vaší podporou a prací 
toto může společně naplnit.
Chci Vám všem popřát slunečné léto strávené 
s Vašimi blízkými a těším se na společná setkávání 
s Vámi. 

23. května 2010 
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