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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
rok 2010 pomalu spěje ke svému konci. Začínáme 
se těšit na vánoční svátky, kdy se po předvánočním 
shonu budeme moci chvilku zastavit a setkávat se 
s blízkými a přáteli.
Společně jsme se setkali na FONSu v Pardubicích, 
kde kromě kvalitně připraveného programu byl 
dostatek času na neformální přátelská setkání a vý-
měnu zkušeností a názorů na klinickou biochemii, 
aktuální problémy, které nás tíží, jako je třeba úhrada 
naší práce zdravotními pojišťovnami, otázka řetězců 
laboratoří a zkušenosti s různými analyzátory či 
metodami. Chci poděkovat společnosti Stapro za 
přípravu a organizaci naší tradiční akce jakou je 
symposium FONS. A teď se již těším na předvánoční 
setkání v Karlově Studánce připravované Toníčkem 
Dostálem v krásném prostředí Karlovy Studánky 
a snad to nebude setkání poslední v tomto místě. 
Na 1. Kongresu European Federation of Clinical 
Chemistry a UEMS, který se uskutečnil v polovině 
října v Lisabonu, se intenzivně dikutovalo o systému 
specializačního a kontinuálního vzdělávání včetně 
„názvu“ naší profese a postavení oboru v rámci 
EU. Jednou z iniciativ, ke které jsme byli osloveni, 
je příprava a organizace konference o vzdělávání 
v Praze na jaře 2012, kde by se společně instituce 
a organizace EU měly domluvit na harmonizaci 

specializačního vzdělávání v Evropě. Na tuto konfe-
renci navazovalo symposium věnované akreditacím 
laboratoří v Evropě, jehož spolupořadatelem byla 
naše společnost. Toto symposium se uskutečnilo 
jako celodenní telekonference mezi Prahou a Li-
sabonem. Na programu byla informace o nových 
trendech v oblasti akreditace a o situaci ve vybraných 
zemích – Portugalsko, Francie a Česká republika. 
Chci poděkovat všem účastníkům v Praze, kolegům 
z oddělení informatiky 1. LF UK, kteří zajišťovali 
technický přenos a společnosti Bio-Rad za organi-
zaci této zajímavé mezinárodní akce. 
Jednou z hlavních aktivit společnosti, jak informovat 
o našem oboru širokou veřejnost,  je projekt Lab 
Test on Line. V současné době jsme dokončili pře-
klad americké verze stránek a česká verze obsahuje 
všechna přeložená hesla o vyšetřovaných analytech, 
informace o nemocech a obtížích a screeningových 
vyšetřeních. Představitelé projektu z USA, kteří nás 
navštívili, ocenili unikátnost našeho přístupu, kdy 
texty byly překládány odborníky, nikoliv profesio-
nálními překladateli. 
Výbor společnosti dokončuje aktualizaci koncepce 
našeho oboru i na základě Vašich připomínek a pod-
nětů, za které Vám děkujeme. 
Přeji Vám šťastné a veselé Vánoce, dobrá předsevzetí 
pro rok 2011, hodně št ěstí, zdraví a pohody.
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