Vážené kolegyně,
Vážení kolegové,
rok 50. výročí vzniku naší společnosti se blíží
pomalu ke svému konci a je čas poohlédnout se za
ním, ale nastává též čas plánů a představ pro rok
následující.

úvodem

Dne 10. října 2008, tedy přesně po padesáti letech, jsme
se sešli na stejném místě v posluchárně Ústavu lékařské
chemie 1. LF UK v Praze, abychom si na přednáškovém
odpoledni připomněli vznik naší společnosti. Toto
odpoledne mělo slavnostní atmosféru, kdy společnosti
byla předána pamětní plaketa IFCC a byla představena
publikace o padesáti letech událostí a vzpomínek ze
života naší společnosti. Při slavnostním odpoledni
zazněly zajímavé přednášky významných představitelů
a nestorů oboru a mohli jsme společně zavzpomínat,
jak dramaticky se náš obor za půlstoletí změnil.
Tento den zahájil činnost edukační webový portál
„Lab Test on Line“ v české verzi, jako příspěvek naší
společnosti a CZEDMA ke zvýšení povědomí mezi
veřejností o laboratorní diagnostice a také s cílem
umožnit pacientům získat informace o laboratorním
vyšetřování. Uspořádali jsme při této příležitosti
tiskovou konferenci, abychom seznámili novináře
s historií a novinkami v klinické biochemii a laboratorní medicíně.
Nejvýznamnější odbornou událostí naší společnosti
v roce 2008 byl beze sporu Biolab v Brně, kam
přijelo více než 500 účastníků. Chci poděkovat
zejména docentu Milanu Dastychovi a jeho spolupracovníkům a sekci biochemických laborantů
za bezchybnou organizaci a přípravu odborného
i společenského programu.
V září jsme se společně setkali na tradiční akci FONS
2008 v Pardubicích, který byl velmi dobře připraven
společností Stapro, které bych chtěl poděkovat a kde
zazněly zajímavé příspěvky o diagnostice nemocí
jater, o organizaci a systémech kvality, informačních
technologiích v laboratořích, z farmakogenomiky
a řada dalších sdělení.



V roce 2008 vyšla nová doporučení týkající se diagnostických a terapeutických postupů pro všeobecné
praktické lékaře –laboratorní metody – část I. –
biochemické metody společně se Společností
všeobecného lékařství a Doporučení o používání
nádorových markerů, které je společným dokumentem s Českou onkologickou společností a Českou
společností nukleární medicíny – imunoanalytickou
sekcí. V současné době začínáme připravovat s Českou nefrologickou společností doporučení týkající
se stanovení glomerulární filtrace.
V časopise Klinická biochemie a metabolismus, kde
vychází řada zajímavých originálních i přehledových
prací, byla publikována abstrakta příspěvků z Biolabu 2008. Náš časopis byl zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných
v České republice (tzv. pozitivní seznam) Radou
vlády pro výzkum a vývoj, která jej bude využívat při
hodnocení výsledků výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných prostředků, které jsou vykazovány
jako články v českém odborném periodiku.
A také v tomto roce jsme každodenně komunikovali
s pacienty a kolegy z ostatních oborů medicíny s cílem
pomoci našim pacientům. Jednali jsme se zdravotními pojišťovnami ohledně úhrad za naši činnost.
V řadě laboratoří proběhla akreditace či se připravují
na ni nebo na certifikaci s cílem prokázat kvalitu svojí
práce. A další naše každodenní práce, starosti, ale
i radosti, které v laboratořích prožíváme.
Příští rok, 51. rok naší společnosti přinese řadu
zajímavých setkání a prostor pro diskusi o našem
oboru, jeho postavení a i novinkách, které přináší
technologický a vědecký pokrok. Věříme, že se společně setkáme na IX. Celostátním sjezdu v Praze ve
dnech 20.-22. 9. 2009.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
chci Vám popřát hodně šťastné a veselé svátky
vánoční, hodně zdraví, štěstí, pohody a přátelské
atmosféry v novém roce 2009.
Tomáš Zima

