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Profesor  
Hans Reinauer  
osmdesátiletý

M. Kloudová

Profesora Hanse Reinauera znají především ti, kteří 
se zabývali a zabývají externí kontrolou kvality, 
a referenčními metodami. Pan profesor Reinauer 
zastával a dosud zastává ve svém životě mnoho vý-
znamných funkcí odborných i politických, z nichž 
ale jistě nejdelší a nejvýznamnější byla funkce 
ředitele INSTANDU e.V., kterou zastával celých 30 
let (od roku 1980 až 2010). Výraznou měrou při-
spěl k tomu, že INSTAND je v současnosti největší 
německou centrálou pro externí hodnocení kvality 
v laboratorní medicíně vůbec a zasahuje prakticky 
do všech oborů laboratorní medicíny. I v současnosti 
zůstává nadále čestným prezidentem INSTANDU 
a je i nadále supervizorem několika kontrolních 
cyklů (stanovení AMK,  markerů abusu etanolu, 
elektroforézy, glykovaných proteinů, steroidních 
a tyreoidálních hormonů).
Profesor Reinauer se narodil 6. dubna 1933 v Bá-
taszéku v Maďarsku. Zde také absolvoval základní 
a střední školu. V roce 1948 odešel s rodiči do 
tehdejší NDR a maturoval na gymnáziu v Betzdor-
fu. Lékařskou fakultu absolvoval na univerzitách 
v Bonnu, Freiburgu a na Lékařské akademii v Düs-
seldorfu. Státní zkoušku vykonal v roce 1959 a jeho 
závěrečná práce nesla název: Untersuchungen an 
Lymphoknoten bei infektiöser Mononukleose 
a byla vyhlášena jako nejlepší dizertační práce roku. 
Jednalo se o popis nálezu atypických lymfocytů 
s jádry laločnatými či polymorfními u infekční 
mononukleózy. 
Svoji vědeckou dráhu nastoupil v roce 1960 v In-
stitutu Patologie profesora Meesena v Düsseldorfu. 
V letech 1962 až 1971 pracoval ve funkci asistenta 
v Institutu patofysiologické chemie, dnes bychom 
řekli pathobiochemie u profesorů Hinsberga, 
Brunse a Holmana. Zde obhájil i svou habilitační 
práci na téma: Coenzymbedingte Enzyminduktion 
nach Thiaminmangel. Po té nastoupil jako vedoucí 
oddělení klinické biochemie ve výzkumném diabe-
tologickém institutu University Henricha Heineho 
v Düsseldorfu.
Díky svým kontaktům a kořenům do Maďarska se 
obrátil v roce 1986 na profesora klinické biochemie 
a ministerského odborníka profesora Endrézciho 
s žádostí zorganizovat setkání odborníků pro 
externí kontrolu kvality tehdejších východoevrop-

ských zemí s představiteli INSTANDU a uspořádat 
prezentaci aktivit INSTANDU. Vzhledem k tomu, 
že za tehdejší Československo byl pozván profesor 
Hyánek a já jsem  v té době organizovala počátky 
externí kontroly kvality u nás, měla jsem tu čest 
se setkání zúčastnit. Profesor Reinauer  tam před-
stavil svůj vědecký tým pracovníků zabývajících 
se činností ve Světové zdravotnické organizaci, 
specialistů na ISO normy a jejich aplikaci v labo-
ratorních oborech, pracovníků mezinárodní orga-
nizace WASP (nyní WASPa LM), americké CAP, 
odborníků pro externí kontrolu z UK, Francie, 
a to nejen v oboru klinické biochemie, ale všech 
laboratorních oborů.
To nebyl jen tým na slovo vzatých odborníků, to byla 
báječná parta lidí, kteří dokázali mezi sebou výborně 
spolupracovat, komunikovat a žít. 
 Na tomto setkání jsem se také seznámila s náplní 
práce oboru laboratorní medicína. V té době byl 
profesor Reinauer presidentem Společnosti pro 
laboratorní medicínu (Deutsche Gesellschaft 
für Laboratoriumsmedizin e.V.) Prezidentem 
této společnosti byl od roku 1981 do roku 1989. 
Profesor Reinauer se v celém svém životě snažil 
a snaží o těsnou spolupráci a dobrou komuni-
kaci všech medicínských laboratorních oborů 
mezi sebou. A nejednalo se jen o spolupráci, ale 
i snahu zavést ve všech laboratorních oborech 
pracovní standardy a kontrolu kvality. Tím bude  
možné pacientům zajistit pomocí diferenciální 
diagnostiky co nejpravděpodobnější stanovení 
diagnózy, ale také harmonizaci výsledků mezi 
zdravotnickými zařízeními. Profesor Reinauer 
však neusiloval pouze o kvalitu výsledků v labora-
torní medicíně jen na území SRN, ale celosvětově. 
K tomu mu napomáhala organizace WASPaLM 
(World Associacion of Societies of Pathology and 
Laboratory Medicine). V letech 1995 až 1997 byl 
profesor Reinauer jejím presidentem. V roce 2001 
byl prezidentem kongresu WASPaLM, který se 
konal v Düsseldorfu.
Organizace WASP byla založena v roce 1947 V Pa-
říži. Zakládající členské státy byly čtyři a mezi nimi 
i tehdejší Československo. V květnu roku 1989 na 
kongresu WASP konaném ve Florencii jsem měla 
možnost prezentovat nejen prvotní výsledky kont-
roly kvality, ale také dvě metody stanovení glukózy 
z kategorie definitivních metod vypracované Ing.
Pehalem na poliklinice VFN v Praze. Bylo to stano-
vení glukózy pomocí deuterované glukózy a izotopu 
glukózy vázané na uhlík C13. Profesor Reinauer 
navštívil po té naši laboratoř a porovnání obou 
metod stanovení bylo provedeno i v INSTANDU 
a publikováno.
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Ze všech důležitých funkcí, které jsou velmi vý-
znamné a je jich tolik, že jen seznam by vydal na 
celý článek, uvedu ještě jednu zásadního významu. 
Je to účast na tvorbě směrnic Německé lékařské 
komory, které se zabývají zajištěním kvality labo-
ratorních nálezů známé u nás pod zkratkou RILI-
BÄK (Richtlinie der BÄK zur Qualitätssicherung 
Laboratoriumsmedizinischer Untersuchungen).  
V současnosti je platná již čtvrtá verze této směrnice 
a prof. Reinauer se podílel i na dvou předcházejících 
(2001, 2007 a současná 2009).
Profesor Reinauer byl také iniciátorem vydávání 
zpráv o INSTANDU tzv. Instand informationen. Zde 
kromě popisu celosvětových i místních zpráv z obo-
ru laboratorní diagnostiky byla také společenská 
rubrika věnovaná životním výročím  a událostem.

V roce 2006 se v Düsseldorfu konala konference 
k 70. výročí založení INSTANDU.
Zde se pan profesor m.j. zmínil o tom, že IN-
STAND má i své muzeum, kde jsou uloženy 
nám dříve narozeným, důvěrně známé základní 
přístroje z hematologie a biochemie a to: Sahliho 
hemoglobinmetr a Pulfrichův fotometr. Odborně 
pan profesor vystupuje i publikuje aktivně do 
současnosti. Například ještě na kongresu IFCC 
Worldlab  v Berlíně v roce 2011 aktivně vystupo-
val na řadě odborných sympozií a některé panely 
kongresu i spoluorganizoval (panel o glykovaném 
hemoglobinu, panel JCTLM aj.). Profesor Rei-
nauer je prostě člověk činorodý a všestranný, a tak 
nezbývá, než mu popřát ještě hodně spokojených 
a aktivních let.


