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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
pomalu, ale jistě se naplňují dny roku 2009 a konec 
roku je dobou, kdy bilancujeme události a činy, 
které nastaly, přemýšlíme o jejich souvislostech, 
ale také se obracíme k roku novému, jaký bude či 
co přinese. Je jistě namístě částečně alespoň zreka-
pitulovat činnost výboru naší společnosti, neboť 
mandát výboru pomalu končí a připravují se volby 
do výboru společnosti.

Nejvýznamnější událostí naší společnosti v roce 
2009 byl beze sporu sjezd v Praze, kam přijelo více 
než 550 účastníků. Chci poděkovat zejména profe-
soru Průšovi a jeho spolupracovníkům, společnosti 
CBT za bezchybnou organizaci a přípravu sjezdu, 
kde kromě odborného programu zbyl i čas na přá-
telská setkání a zajímavý společenský program.

Rok 2009 přinesl řadu odborných, tradičních re-
gionálních setkání i nových pracovních dnů a jako 
každoročně se sejdeme v Karlově Studánce, kde 
v krásném a klidném prostředí často zasněženém, 
cítíme blížící vánoční atmosféru a také přátelský 
a vlídný duch Toníčka Dostála nás oprostí od kaž-
dodenního shonu. 

V české verzi LabTestOnline jsou v současné době 
přeložena všechna hesla z originální verze a několik 
hesel vložíme nových, která v originální verzi ne-
jsou jako například PAPP-A. Tento projekt získává 
postupně další partnery z řad zdravotnických infor-
mačních portálů, ale také odborných společností. 
V příštím roce má být dokončen celý překlad, kdy 
nyní zbývají hesla týkající se nemocí a stavů. Pro-
střednictvím LabTestOnline se snažíme přiblížit 
náš obor co nejširší veřejnosti, správně ji edukovat 
o nejen, pro ně často nepochopitelných zkratkách, 
ale zejména o přípravě na vyšetření, a tak můžeme 
snižovat i preanalytické chyby. 

Pokud se snažíme vzdělávat veřejnost, nesmíme 
zapomenout na naše vzdělávání a získávání novinek 
z oboru. V říjnu 2009 jsme se dozvěděli od spo-
lečnosti Novatrix, že její další směřování nepočítá 
s vydáváním časopisu Klinická biochemie a me-
tabolismus. Na základě výběrového řízení novým 
vydavatelem našeho časopisu bude společnost 
Stapro. Věřím, že tuto změnu nepocítí ani předpla-
titelé a čtenáři a též, že naši partneři budou nadále 
podporovat náš časopis, který má vysokou odbornou 
úroveň a přináší novinky z oboru. Jednáme o mož-
nosti přístupu členů k časopisu Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine a v tuto chvíli Vám ješt ě 
nemohu definitivně sdělit, jakou variantu zvolíme. 

Jedním z nejdůležitějších poslání výboru společnosti 
je příprava doporučení a odborných stanovisek, kte-
rá mají sloužit k jednotnému postupu při vyšetřování 
u nás. Vzhledem k tomu, že náš obor musí úzce 
spolupracovat s dalšími odbornostmi, vypracovali 
jsme odborná doporučení ve spolupráci s dalšími 
společnostmi, dalšími kolegy a Vámi, kteří jste zaslali 
cenné připomínky. Nyní je dokončeno doporučení 
k určení mezí pro lipidové parametry a dokončuje-
me doporučení k vyšetřování proteinurie.

V posledních měsících se diskutuje na téma lékař 
- klinická biochemie a jeho klinické kompetence. 
Dovolím si napsat svůj názor a trochu zrekapitulovat 
situaci. Při jednáních s VZP jsme zjistili, že sice kód 
pro komplexní, cílené a kontrolní vyšetření klinickým 
biochemikem existuje, avšak nikdy obor klinická 
biochemie nebyl veden jako obor, který má mít svoji 
ambulantní složku. Při jednání na ústředí VZP jsme 
získali písemný příslib, že bude možné tyto kódy 
nasmlouvat v roce 2010 pro klinické biochemiky 
v určité proporci k jejich činnosti v laboratoři (no-
sitel výkonů). V připravovaných vyhláškách MZ ČR 
o personálním, technickém a přístrojovém vybavení 
je zakotvena ambulance oboru klinická biochemie, 
takže snad v budoucnu by problémy nemusely 
vznikat. Ambulantní práce pro nás je jedinečnou 
možností kontaktu s pacienty a možností jim pomoci 
s diagnostikou a léčbou nemocí, kde metabolické 
změny hrají významnou roli a naše erudice jim 
bude ku prospěchu. Osobně se domnívám, že lékař 
působící v oboru musí mít pravidelný kontakt s lékaři 
dalších odborností v ambulancích či na oddělení 
nemocnic, kdy je jim schopen poradit s indikací či 
interpretací laboratorních vyšetření i konzultovat 
třeba problematiku změn vnitřního prostředí. Na 
druhou stranu žádný certifikát či nařízení nevytvoří 
lékaři jeho postavení a vážnost jeho kolegů, ale jen 
jeho práce, znalosti a schopnost komunikace. 

Činnost výboru, který byl zvolen na jaře roku 2006, 
se chýlí pomalu ke konci. Volby jako v minulosti 
budou korespondenční a dvoukolové. Na počátku 
ledna 2010 obdržíte volební lístky pro 1.volební kolo. 
Navrhujte do výboru kolegyně a kolegy, u kterých 
máte jistotu, že budou hájit Vaše zájmy a představy 
o našem oboru. 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
píši tento úvodník večer 17. listopadu, kdy vzpo-
mínám na večer před dvaceti lety a dny, které ná-
sledovaly. Po incidentu na Národní třídě se národ 
začal probouzet k otevřenému vystoupení, i když jak 
vzpomínám řada lidí, a to i v Praze, netušila ješt ě 
v pondělí (tedy 20. listopadu) co se děje. V pondělí 
vypukla studentská stávka a …. 
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V listopadu a následujících měsících ožila řada 
humanistických a demokratických ideálů s velkou 
vůlí je prosazovat a pevně ukotvit v naší společ-
nosti. Řada z nich se naplnila, ale stále jsme svědky 
řady nešvarů, které naši společnost sužují. I přes 
tyto nedostatky současného dění jsem optimistou 
a věřím, že čisté ideály, jako svoboda, právo, demo-
kracie v tom pravém pojetí, které byly základními 
myšlenkami listopadových událostí se v budoucnu 
stále více a více budou naplňovat. 

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,   
chci Vám na konci roku 2009 poděkovat za Vaši 
práci,  kterou jste vykonali ve prospěch pacientů, ve 
prospěch našeho oboru. Přeji Vám a Vašim blízkým 
šťastné a radostné prožití svátků vánočních, chvíle 
klidu a zastavení s Vašimi přáteli, zdraví, št ěstí, 
pohodu a dobrá předsevzetí pro rok 2010.

17. listopadu 2009 
Tomáš Zima


