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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
vstoupili jsme do druhé poloviny roku 2009 a letní 
měsíce s počasím připomínajícím ruskou ruletu 
– vedro, bouřka, zima, mlhy, dusno také uplynuly 
a začíná babí léto, které možná svým počasím bude 
uklidňujícím momentem podzimních dní. 
V září se koná tradiční 9. sjezd naší společnosti, 
pod záštitou IFCC, po mnoha letech v Praze se 
zaměřením na vybranou problematiku z oblasti  
klinické biochemie. Novinky z oblasti analytické, 
kvalita laboratorní práce, cirkulující nádorové 
buňky, staré a nové markery zánětu jsou jen částí 
z programu sjezdu, který doufám zaujme nejen členy 
naší společnosti. 
K sjezdu patří nejen společenský program, ale 
i mnoho neformálních setkání přátel a kolegů z obo-
ru, abychom si mohli společně vyměnit zkušenosti 
a názory na věci, které nás těší či trápí. 
Řada z nás se účastnila tradičních mezinárodních 
konferencím, k jakým patří Euromedlab, letos 
uspořádaný v malebné alpské krajině v Innsbrucku 
či amerického sjezdu klinické chemie v Chicagu, 
kde jsme se mohli dozvědět nové trendy v oblasti 
laboratorní diagnostiky.
Před prázdninami vyšla nová vyhláška, která upra-
vuje specializační vzdělávání lékařů a která se dotýká 
našeho oboru. Vzdělávání v našem  oboru, který má 
základní tzv. interní kmen má být následují - v 1. 
roce školenec absolvuje 3 měsíce vnitřní lékařství, 3 
měsíce chirurgie, 2 měsíce ARO, 2 měsíce pediatrie 
a 2 měsíce gynekologie a porodnictví, ve 2. roce pak 
11 měsíců vnitřní nemoci a 1 měsíc neurologie. 
Pak bude kmen ukončen a následně bude probíhat 
výuka v našem oboru. Z tohoto návrhu je zřejmé, že 
po dvou letech přípravy školenec nebude ani „den“ 
v laboratoři a bude mít „nějaké“ kompetence, ale 

určitě žádné v našem oboru. Z diskusí s předsta-
viteli jiných oborů, jako je například neurologie, 
dermatovenerologie, lékařská mikrobiologie cítím 
veliké pobouření a nesouhlas. Tato změna byla při-
jata velmi rychle, bez jakékoliv diskuse, na jednom 
zasedání!!! V lednu roku 2009 byl představen kon-
cept, kdy školenec by cca 1 rok se vzdělával v oboru 
vnitřní nemoci a 1 rok v našem oboru, a po té by 
získal určité kompetence, můžeme říci něco jako I. 
stupeň atestace v minulosti a pak by se dále vzdě-
lával 3 roky v souladu se vzdělávacím programem. 
Uvidíme, jak dlouho tento současný návrh vydrží. 
Osobně doufám, že dlouho ne!  
V letních měsících byl Lab Test on Line  doplněn 
dalšími 140 novými hesly a předpokládáme, že do 
konce roku budou přeložena všechna odborná hesla 
z americké verze LTO. Tento informační web pro 
odbornou i laickou veřejnost propagujeme mezi dal-
šími odbornými společnostmi, ale také informujeme 
o této aktivitě širokou veřejnost. 
Připravujeme společné doporučení s nefrologickou 
společností týkající se problematiky vyšetřování 
proteinurie a albuminurie  a také s představiteli 
společnosti  pro aterosklerózu doporučení věnované 
jednotným normám lipidových parametrů, které 
se často liší laboratoř od laboratoře. Diskutujeme 
s představiteli neonatologů hodnocení koncentrace 
bilirubinu u novorozenců nejen z hlediska analytic-
kého, ale zejména klinického. V září připravujeme 
porovnání měření bilirubinu hlavních výrobců IVD 
u nás a jejich vztahu k deklarovaným kalibrátorům 
či CRM.
Činnost naší společnosti je bohatá a pestrá a věřím, 
že ji společně budeme diskutovat na sjezdu v září.  
Těším se na setkání s Vámi v září na sjezdu v Praze 
a přeji Vám klidné podzimní dny.  
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