Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,

Rok 2007 byl posledním rokem EC4 a FESCC a na
Euromedlabu v Amsterodamu byla ustavena EFCC,
která vznikla spojením těchto společností.

rok 2007 se pomalu, ale neúprosně, blíží ke svému
konci. Konec roku je vždy časem bilancování i časem
plánů a představ pro roky následující.

Náš časopis Klinická biochemie a metabolismus
ˇvychází pravidelně se zajímavými příspěvky. Letošní novinkou bylo suplementum, které uveřejnilo
program a příspěvky ze sjezdu, a tak možná uveřejněná abstrakta zůstanou v našich knihovnách déle.
FONS, kde je naše společnost partnerem, změnil
nejen svůj zevní vzhled, a po delší době vychází
pravidelně.

Nejvýznamnější událostí naší společnosti v roce
2007 byl beze sporu sjezd naší společnosti v Českých
Budějovicích, kam přijelo více než 530 účastníků.Chci
poděkovat zejména primáři Vernerovi a jeho spolupracovníkům za bezchybnou organizaci a přípravu
sjezdu, kde kromě odborného programu zbyl čas i na
přátelská setkání a zajímavý společenský program.
Rok 2007 přinesl řadu odborných tradičních regionálních setkání i nových pracovních dnů, jako bylo
setkání na Vysočině a skončí tradičním setkáním
v Karlově Studánce, kde v krásném a klidném prostředí často zasněženém cítíme blížící se vánoční
atmosféru.

úvodem

V tomto roce jsme připravili nový design webových
stránek a připravujeme jeho anglickou verzi.
Vyšla nová či aktualizovaná doporučení týkající se
interní kontroly kvality včetně příručky popisující
tuto oblast, doporučení o kardiálních markerech či
společné doporučení se Společností všeobecného
lékařství. V roce 2008 připravujeme doporučení
o vyšetřování poruch štítné žlázy, o nádorových markerech, která jsou v současné době ve fázi příprav.
Z hlediska edukačního spolu s EDMou a CZEDMou
připravuje českou verzi mezinárodního edukačního
webového materiálu Labtest on Line, který je určen
nejen odborníkům, ale i široké laické veřejnosti
a může tak společnost více seznámit s laboratorní
prací a naším oborem.



A co práce v našich laboratořích? Každodenní
kontakt s pacienty, kolegy z jiných oborů medicíny,
neúprosná jednání se zdravotními pojišťovnami, ale
také akreditace a certifikace laboratoří. Nechci zde
více psát o naší každodenní práci, starostech, ale
i radostech, které v laboratořích prožíváme.
Příští rok je významným rokem pro naši společnost protože si připomeneme 50. výročí vzniku
společnosti. Předsednictvo Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně 12. 6. 1958 schválilo
vytvoření sekce klinické chemie. Přípravný výbor
se sešel 9. září a rozhodl svolat ustavující plenární
schůzi do posluchárny I. Ústavu lékařské chemie
FVL UK v Praze na 10. října 1958, které se účastnilo
44 biochemiků. K této příležitosti chystáme vydání
knížky se vzpomínkami a postřehy o historii nejen
naší společnosti, ale i oboru klinická biochemie.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte mi popřát Vám hodně štěstí, pohody,
přátelské atmosféry a v neposlední řadě zdraví do
nového roku 2008.
Tomáš Zima

