
31

kv
ali

ta
 v 

lab
or

at
or

ní 
m

ed
icí

ně

Německá sesterská 
společnost DGKL má 
nového prezidenta
J. Kratochvíla

Uprostřed října 2017 (11. až 14. 10.) se konal v kon-
gresovém centru v Oldenburgu (poprvé) kongres 
Deutsche Gesellschaft für klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin e. V. (dále DGKL) na téma 
„Von Omics und Big Data zur Grundversorgung“. 
Zároveň tam proběhla (13. 10.) i důležitá plenární 
schůze DGKL spojená s volbou nového vedení 
této významné sesterské odborné společnosti. Aby 
tato schůze byla akční, dostávají členové DGKL 
podrobné podklady k jednotlivým bodům, které 
se budou na schůzi projednávat již asi dva měsíce 
předem písemně (včetně podrobných životopisů 
kandidujících členů na posty ve vedení DGKL).  
Novým předsedou DGKL byl na této schůzi 
zvolen prof. Matthias Nauck (56 let) z university 
v Greifswaldu. Po současném prezidentovi prof. B. 
Isermannovi tak přebírá funkci k 1. 1. 2018.  Prof. 
Nauck pracoval jako začínající lékař v centrální 
laboratoři univerzitní kliniky ve Freiburgu v letech 
1989 až 1991, kde i v roce 1992 promoval a obhájil 
svou práci o lipoproteinech. V roce 2000 se zde pak 
habilitoval v oboru laboratorní medicíny a obhájil 
práci „Die klinisch-chemische Diagnostik  von 
Lipoproteinen“ jako metody k určení aterosklerózy. 
V roce 2002 již jako profesor klinické biochemie 
a laboratorní medicíny nastoupil na univerzitu 
v Greifswaldu (Instituts für klinische Chemie und 
Laboratorimsmedizin des Unversitätsklinikum 
Greifswald) a na této vedoucí pozici pracuje dosud. 
Vybudoval zde špičkové pracoviště s významným 
odborným potenciálem, který přesahuje hranice 
Německa. Jeho ústav se podílí na řadě odborných 

programů a grantů ať už v rámci DGKL či Spol-
kové lékařské komory (BÄK) jako například na 
INQUAMu (Institut für Qualitätsmanagement in 
Medizinischen Laboratorien), nebo CKI (Centers 
of Knowledge Interchange) atd. Je též předsedou 
odborných skupin BÄK pro technické projekty 
a biomateriály, či předsedou základní a zásadní 
komise BÄK pro zajištění interní a externí kontroly 
kvality v klinických laboratořích (Rilibäk). Jeho 
akční rádius se neomezuje jen na činnosti v rámci 
mateřské společnosti DGKL, ale spolupracuje 
ve vedoucích orgánech německé diabetologické 
společnosti (DDG) i společnosti zabývajícími se 
kardiovaskulárními onemocněními (Deutsche 
Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung). Jeho 
pozice jako vedoucího představitele DGKL ve 
vedení pracovní skupiny německé diabetologické 
společnosti pro laboratorní diagnostiku diabetu je 
významná svým přesahem mezi obory laboratorní 
medicíny a diabetologie a lze našim německým 
kolegům v dané oblasti jejich spolupráci jen závi-
dět. Tímto způsobem je totiž zajištěna celoněmecká 
harmonizace základních laboratorních analytů 
pro sledování diabetu jako jsou stanovení glukózy 
a stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c (a to 
i POCT systémy), stanovení C-peptidu a inzulinu 
atd. A zároveň tato tvůrčí spolupráce zaručuje to, že 
nová doporučení německých diabetologů (DDG) 
zejména v oblasti laboratorní medicíny dobře 
korelují se současnými požadavky a možnostmi 
klinické biochemie (realizovanými právě v rámci 
DGKL, ať už na základě národních či mezinárod-
ních doporučení). S prof. Nauckem jsem přišel do 
styku mnohokrát ať již na německé či české půdě 
právě v rámci problematiky stanovení POCT (řadu 
let byl i odborným poradcem pro POCT v rámci 
německé společnosti a jejich státních organizací 
pro externí kontrolu kvality INSTAND a RfB 
Bonn). Spolupráce s ním je výborná a rád bych mu 
tímto popřál mnoho úspěchů ve vedení DGKL!


