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Vážené kolegyně, 
Vážení kolegové,
pomalu se naplňují dny roku 2011. Začínáme se 
těšit na vánoční svátky, kdy se budeme moci po 
předvánočním shonu chvilku zastavit a setkávat 
se s blízkými a přáteli. Bilancujeme a přemýšlíme 
o událostech uplynulého roku, ale také se obracíme 
k roku novému, jaký bude, či co přinese.
Nejvýznamnější událostí naší společnosti v roce 
2011 byl beze sporu sjezd v Plzni, kam přijelo okolo 
500 účastníků. Chci poděkovat zejména profesoru 
Rackovi a jeho spolupracovníkům, společnosti CBT 
za bezchybnou organizaci a přípravu sjezdu, kde 
kromě odborného programu zbyl i čas na přátelská 
setkání a zajímavý společenský program.
Rok 2011 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 se vánoční atmosféru.
Jedním z nejdůležitějších poslání výboru společnosti 
je příprava doporučení a odborných stanovisek, 
která mají sloužit k jednotnému postupu při vyšet-
řování u nás. V současné době je před dokončením 
stanovisko ke stanovení kreatininu a spolu s českou 
diabetologickou společností připravujeme přechod 
na nové SI jednotky pro glykovaný hemoglobin 
v mol/mmol, také aktualizujeme doporučení k dia-

gnostice a vyšetřování u diabetes mellitus. Probíhají 
jednání pracovní skupiny pro screening kolorektál-
ního karcinomu, kde se snažíme prosadit zavedení 
také kvantitativních testů na přítomnost lidského 
hemoglobinu ve stolici, který je mnohem přesnější 
než dosud prováděné testování. 
V posledních měsících probíhají jednání ohledně 
úpravy kalkulačních listů a vedou se intenzivní 
jednání o způsobu nové kalkulace, kdy naší před-
stavou je kalkulovat náklady na 1 stanovení včetně 
spotřebního materiálu a cenu určovat na základě 
ceny nejvíce zastoupených výrobců či dodavatelů 
na českém trhu. 
V příštím roce se Praha stane místem několika 
mezinárodních odborných akcí – Edukační  konfe-
rence EFCC v březnu a konference AACC věnované 
POCT v říjnu,  samozřejmě se uskuteční řada odbor-
ných setkání, z nichž zmíním Biolab v Písku v květnu 
a tradiční FONS v září v Pardubicích. 
Vážené kolegyně, Vážení kolegové,   
chci Vám na konci roku 2011 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, štěstí, po-
hodu a dobrá předsevzetí pro rok 2012.
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