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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
jarní slunné dny jistě příznivě působí nejen na 
naši duši a tělo s podporou tvorby vitamínu D, 
kterému je nejen v našem oboru věnována velká 
pozornost. Před několika dny velká skupina českých 
biochemiků se účastnila Worldlabu a Euromedlabu 
v Berlíně, který byl velmi dobře organizován a o za-
jímavě připraveném programu svědčily často plné 
přednáškové sály.  Z České republiky bylo na kongres 
přijato celkem 5 přednášek a bylo vystaveno více než 
30 posterů, což svědčí o tom, že naši kolegové mají co 
sdělovat mezinárodní vědecké komunitě a za to bych 
jim všem chtěl poděkovat. Ucházeli jsme se o konání 
Euromedlabu v roce 2015, kde jsme neuspěli a zví-
tězila Paříž, která již opakovaně kandidovala. Naši 
kandidaturu o Euromedlab můžeme opět předložit 
za dva roky v Miláně. 
V rámci kongresu byl schválen náš návrh konat 
konferenci ke vzdělávání v březnu 2012 v Praze, kde 
se budeme snažit určitým způsobem harmonizovat 
a odstraňovat rozdíly v různých typech vzdělávání 
v našem oboru v Evropě, na kterou bude navazovat 
konference CELME v Praze. Americká společnost 
klinické chemie, AACC nás požádala o spolupráci 
při přípravě její konference věnované POCT na 
podzim příštího roku. 
V současné době vrcholí přípravy na náš národní 
sjezd, který se koná na konci září v Plzni. Diskutovali 
jsme systém hodnocení abstrakt a jejich přípravu pro 
vydání v časopise Klinická biochemie a metabolis-

mus, stav přípravy jednotlivých sympozií a podporu 
sjezdu ze strany našich sponzorů.  Věříme, že sjezd 
bude místem pro získání nových poznatků i setkání 
s přáteli. 
Po dlouhých jednáních jsme schválili aktualizo-
vané doporučení o správném používání a zavá-
dění POCT, které je určitým kompromisem mezi 
chtěným a možným, protože sledujeme, že některé 
společnosti, ale i zdravotnická zařízení nepostupují 
vždy se zájmem o kvalitu a prospěch pro pacienta. 
Vyšlo Doporučení k převzetí biologického materiálu 
klinickou laboratoří, které upozorňuje na hlavní 
kritická místa preanalytické fáze. 
Projekt Lab test on-line ve svém třetím roce exis-
tence čeká první aktualizace prvních přeložených 
hesel a samozřejmě doplnění nových hesel, která 
v posledních měsících vznikly. Neustále probíhají 
jednání o vzdělávacím programu klinická biochemie 
na úrovni MZČR, kde jsou významné rozdíly mezi 
strukturou základního kmene – interna a pediatrie.  
Koncept, který jsme vypracovali, postihuje v rámci 
přípravy lékařů jak stránku laboratorní, tak klinické 
přípravy, aby absolvent vzdělávacího programu byl 
erudován nejen pro práci v laboratoři, ale i v am-
bulanci či u lůžka.  
Tento úvodník píši krásný skoro letní den a chci 
nám všem popřát, aby letní měsíce byly též obdobím 
odpočinku, sportu či setkávání s přáteli. 
Přeji Vám klidné a slunné léto a těším se na setkání 
na našem sjezdu v Plzni v září. 
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