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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
dva letní měsíce rychle uplynuly se střídajícím se 
počasím, kdy mezi krásnými horkými letními dny 
byly dny připomínající svojí ponurostí podzimní 
měsíce, a než sedět u vody nebo v lese bylo třeba si 
zatopit v krbu. 
Září je tradiční měsíc setkání klinických biochemiků 
buď na sjezdu společnosti nebo konferenci FONS, 
která se koná letos. Hlavní zaměření letošního FON-
Su je oblast kvality a organizační struktury laborato-
ří, problematika diagnostiky jaterních onemocnění, 
farmakogenomika a toxikologie a pozornost je též 
věnována vitamínům a stopovým prvkům jak po 
stránce analytické, tak po stránce jejich klinického 
významu. 
V rámci FONSu se uskutečňuje každoroční plenární 
schůze společnosti, kde výbor informuje o jeho 
činnosti. Z činnosti v posledním roce zmíním jen 
některé skutečnosti – společnost vydala dvě příručky, 
doporučení společnosti spolu s všeobecnými lékaři 
a je před dokončením společné doporučení s onko-
logy týkající se nádorových markerů. Několik členů 
naší společnosti aktivně působí v orgánech a komisích 
IFCC. Byla vytvořena anglická verze webových strá-
nek a dokončili jsme českou verzi webových stránek, 
i když webové stránky jsou nikdy nekončícím proce-
sem.  Náš časopis Klinická biochemie a metabolismus 
je uveden v seznamu recenzovaných neimpaktova-
ných periodik Rady vlády pro vědu a výzkum. 

Za hlavní aktivitu v roce 2008 je možné označit pří-
pravu českých webových stránek 
LAB TESTS ON LINE.  Odborné texty byly 
přeloženy předními českými odborníky z oblasti 
laboratorní medicíny, kteří je aktualizovali a upra-
vili pro naše podmínky v souladu s doporučeními 
dalších odborných společností. Na projektu se 
podílí i Česká asociace výrobců a distributorů in 
vitro diagnostik (CZEDMA). Tento projekt vznikl 
jako program pro pacienty, aby lépe pochopili a ori-
entovali se v laboratorních vyšetřeních nejen při 
nemoci, ale též při preventivních programech. Pro 
zdravotnické pracovníky může sloužit pro rychlou, 
aktuální orientaci o laboratorních vyšetřeních. Od 
roku 2001, kdy byl program zahájen v USA, pomohl 
miliónům uživatelů dozvědět se více o laborator-
ním vyšetření a svém zdraví. V současné době 
existuje LabTestsOnLine v několika národních ver-
zích (USA, Velká Británie, Austrálie) a jazykových 
mutacích – němčina, italština, španělština, polština 
a maďarština. Spuštění webu plánujeme při pří-
ležitosti 50. výročí založení společnosti 10. 10. 2008. 
Při příležitosti výročí společnosti vyjde publikace 
mapující padesát let naší společnosti, kterou před-
stavíme na slavnostním setkání v Praze. 
Přeji Vám krásné babí léto.

Tomáš Zima 


