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GRAHAM H. 
BEAsTAll  
nosITElEM ŘÁDU 
BRITskÉHo IMPÉRIA

P. Schneiderka

V polovině června 2007 byl předseda britské Asoci-
ace klinické biochemie (ACB), dr. Graham hedley 
Beastall, při příležitosti narozenin královny Alžběty 
II., jmenován v čestném seznamu a dekorován 
Řádem Britského Impéria (Commander of the Bri-
tish Empire, CBE). Komturem jednoho z nejvyšších 
tradičních státních ocenění ve Spojeném království se 
stal Graham Beastall za celoživotní službu své profesi.

Z mezinárodních organizačních aktivit známe 
dr. Beastalla především jako sekretáře EC4 (Euro-
pean Communities Confederation of Clinical 
Chemistry, 1997 až 2003) a také jako místopředsedu 
a později jako předsedu kongresové a konferenční 
divize IFCC (1997 až 2004).
Dr. Graham Beastall, CBE, BSc, PhD, CSci, EurC-
linChem, FRCPath, FRCP(Glas), je přednostou 
a současně vedoucím klinickým pracovníkem vel-
kého Oddělení klinické biochemie v Glasgow. Toto 
pracoviště se svými 145 zaměstnanci a 12 miliony 
vyšetření ročně slouží pro trust 4 zdravotnických 
zařízení (Gartnavel General hospital, Glasgow Royal 
Infirmary, Stobhill hospital, Western Infirmary) 
pod společným názvem North Glasgow University 
hospitals. Laboratoř pokrývá oblasti rutinní i spe-
ciální klinické biochemie, hematologie, imunologie, 
mikrobiologie a patologie. Oddělení je akreditováno 
u Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd.
Speciálními oblastmi zájmu dr. Beastalla jsou bio-
chemická endokrinologie, evidence-based medicína 
a modernizace laboratorních služeb. Publikoval více 
než 170 vědeckých prací v recenzovaných časopisech. 
Těmto a dalším tématům se věnuje i na mezinárodní 
úrovni, např. jako předseda jedné pracovní skupiny 
EC4 (WG on competence to be a consultant) nebo 
jako člen Committee on standardization of thyroid 
function tests při Scientific Division IFCC.
Na Graham Beastalla si někteří z nás pamatují, když 
v hotelu Forum na 14.Euromedlabu v Praze r. 2001 
propagoval přespříští evropský sjezd v Glasgow. On 
sám, ač není původem Skot, vzorně oblečen do kiltu, 
bodře vítal každého hosta, živě diskutoval a hojně 
nabízel ochutnávku několika druhů pravé skotské 
whisky. Výklad o ní a servírování však přenechal 
rodilému Skotovi, prof. A. Shenkinovi. Všichni si 
pak s uznáním vzpomeneme na jeho klíčovou roli 
v přípravě a předsednictví velmi úspěšného 16. 
Euromedlabu v Glasgow r. 2005.
Při odborné práci, při organizaci, na pódiu i v zákulisí 
velkých sjezdů jsme poznali Grahama Beastalla jako 
vysoce erudovaného odborníka a přitom skromného, 
milého a optimistického člověka, který má stále úsměv 
na tváři a nikdy nejde daleko pro vtip. Za všechny 
jeho přátele a známé v Česku si mu nyní dovolujeme 
k významnému ocenění i nadcházejícím narozeni-
nám popřát: Our congratulations, Graham!
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Letošní šedesátník Graham Beastall je absolventem 
biochemie na Univerzitě v Liverpoolu, kde také 
získal PhD v oblasti steroidů. Na této univerzitě byl 
zaměstnán jako učitel než přestoupil  v r. 1972 na 
Univerzitu v Glasgow, kde přednáší dosud. Roku 
1984 se stal členem Královské koleje patologů (Royal 
College of Pathologists, RCPath) a v letech 2002 až 
2005 byl zvolen jejím vicepresidentem. Dodnes je 
členem Skotské rady RCPath a reprezentuje RCPath 
na Skotském fóru pro zdravotní vědu. 
Od r. 1994 působil v britském laboratorním akre-
ditačním orgánu Clinical Pathology Accreditation 
a posléze (1999 až 2004) byl členem jejího výboru. 
Od r. 2000 vedl po 7 let klinickochemickou komisi 
organizace pro externí kontrolu kvality UK NEQAS. 
Působil dále v řadě funkcí na britském a na skotském 
ministerstvu zdravotnictví a v rámci zdravotnictví se 
angažoval i v samotném městě a okrese Glasgow. V r. 
2005 byl na 4leté období zvolen předsedou ACB. 




