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1.1.1980 1.1.1980 –– zzáákonnkonnéé zavedenzavedeníí mezinmezináárodnrodníí mměřěřicicíí soustavy SIsoustavy SI

ZavZaváádděěnníí v laboratov laboratořřííchch

vvíícemceméénněě okamokamžžititéé

ostrostrůůvky vky „„ppřřeežžíívváánní“í“ starých jednotek na specializovaných starých jednotek na specializovaných 
pracovipracoviššttíích (kliniky)ch (kliniky)

ÚÚsilsilíí jednotlivcjednotlivcůů i komisi komisíí



ÚÚsilsilíí jednotlivcjednotlivcůů

TobiTobišška (Nejedlý, Zahradnka (Nejedlý, Zahradnííčček): standardizace vyek): standardizace vyššetetřřeneníí
momoččovovéého sedimentu (BCB, 13, 1984, s. 173 ho sedimentu (BCB, 13, 1984, s. 173 –– 178, BCB, 178, BCB, 
14, 1985, s. 177 14, 1985, s. 177 –– 187, 2x 187, 2x úúččelovelováá publikace MZ publikace MZ ČČRR

Malý, Chromý, ZahradnMalý, Chromý, Zahradnííččekek

KratochvKratochvííla, Pollak la, Pollak 

Friedecký Friedecký 

„„enzymovenzymovéé obdobobdobí“í“ –– ppřříípad amylpad amyláázaza

BCB, 9, 1980BCB, 9, 1980

„„traditradiččnníí obdobobdobí“í“ –– enzymovenzymovéé aktivity aktivity 

BCB14, 1985, s. 229 BCB14, 1985, s. 229 –– 234234



KomiseKomise

StandardizaStandardizaččnníí a unifikaa unifikaččnníí komise v klinickkomise v klinickéé biochemii biochemii 
MZ MZ ČČR a MZ SRR a MZ SR

DefinovDefinováánníí popožžadavkadavkůů na klinickna klinickéé laboratolaboratořře v re v růůzných zných 
oblastech laboratornoblastech laboratorníí diagnostiky vdiagnostiky vččetnetněě interpretaceinterpretace

Balla, Cebecauer, Fischer, Friedecký, Chromý, JagelkovBalla, Cebecauer, Fischer, Friedecký, Chromý, Jagelkováá, , 
KloudovKloudováá, Kratochv, Kratochvííla, Malý, Neshyba, Pollak, Pospla, Malý, Neshyba, Pollak, Pospíšíšilovilováá, , 
ZahradnZahradnííčček, a mnoho dalek, a mnoho dalšíšíchch

SSéérie doporurie doporuččeneníí a publikaca publikacíí



PracovnPracovníí skupina  kolem primskupina  kolem primáářře Neshybye Neshyby

ExperimenExperimenáálnlníí ppřříístupstup

Podrobný metodický nPodrobný metodický náávod v svod v séérii publikacrii publikacíí

Neshyba, KratochvNeshyba, Kratochvííla, Pollakla, Pollak

BCB, 17, 1988, s. 83 BCB, 17, 1988, s. 83 –– 86, 87 86, 87 –– 90, 277 90, 277 -- 280280

BCB, 18, 1989, s. 471 BCB, 18, 1989, s. 471 -- 475475

VlastnVlastníí rozsrozsááhlhláá experimentexperimentáálnlníí datadata

BuloveckBuloveckáá skupina Draskupina Draššnar, Nekvasilovnar, Nekvasilováá, , ŠŠterntern

LiterLiteráárnrníí ppřřehled ehled –– databdatabááze, v naze, v naššich podmich podmíínknkáách ch 
nepnepřřekonanekonanáá, bohu, bohužžel jiel jižž nedostupnnedostupnáá v elektronickv elektronickéé formforměě



Miroslav EngliMiroslav Englišš –– proteiny, acidobazie, kardiproteiny, acidobazie, kardiáálnlníí a tumorova tumorovéé markerymarkery

Jaroslav HoJaroslav Hořřejejšíší –– klinickklinickáá biochemiebiochemie

Josef HyJosef Hyáánek nek –– dděědidiččnnéé poruchy metabolismuporuchy metabolismu

AntonAntoníín Kazda n Kazda –– vnitvnitřřnníí prostprostřřededíí, nutrice, nutrice

Jaroslav Masopust Jaroslav Masopust –– klinickklinickáá biochemiebiochemie

Karel MaKarel Maššek ek -- informatikainformatika

BedBedřřich Nejedlý  ich Nejedlý  -- vnitvnitřřnníí prostprostřřededíí, organizace provozu, nutri, organizace provozu, nutriččnníí
podpora, tpodpora, třříístupstupňňový diagnostický systový diagnostický systéémm

a va vššichni dalichni dalšíší, bez rozd, bez rozdíílu plu půůsobisobiššttěě a va věěkuku



Karel MaKarel Maššek ek –– prvnprvníí popoččíítataččem em řříízený provoz laboratozený provoz laboratořřee

Nemocnice na BulovceNemocnice na Bulovce

BlaBlažžej, Vanej, Vaněěk, Burek, Burečček: Poek: Poččíítataččový program pro vnitový program pro vnitřřnníí kontrolu kontrolu 
kvalitykvality

BCB, 10, 1981, s. 303 BCB, 10, 1981, s. 303 –– 315315

IBM 370/148 NHKG s terminIBM 370/148 NHKG s termináálem na OKBlem na OKB

Kazda, NovKazda, Nováák, Hendl: Pok, Hendl: Poččíítataččový program pro interpretaci ový program pro interpretaci 
acidobazickacidobazickéé rovnovrovnovááhy hy 

BCB, 9, 1980, s. 29 BCB, 9, 1980, s. 29 –– 4040

Kazda, ZKazda, Zíítko, Novtko, Nováák: Monitorovk: Monitorováánníí renrenáálnlníích funkcch funkcíí

BCB, 12, 1983, s. 305 BCB, 12, 1983, s. 305 –– 314314



BedBedřřich Nejedlý, Miroslav Padevich Nejedlý, Miroslav Padevěět t –– sledovsledováánníí ekonomiky ekonomiky 
provozu, bez poprovozu, bez poččíítatačče, rue, ruččnníí agendaagenda

Petr Petr ŠŠtern: Obecný kalkulatern: Obecný kalkulaččnníí vzorec pro výpovzorec pro výpoččet net náákladkladůů na na 
jedno vyjedno vyššetetřřeneníí

BCB, 12, 1983, s. 81 BCB, 12, 1983, s. 81 –– 8888

FederFederáálnlníí výbor výbor ČČSKB konstituoval skupinu pro ceny vySKB konstituoval skupinu pro ceny vyššetetřřeneníí v v 
oboru klinickoboru klinickáá biochemie a povbiochemie a pověřěřil ji il ji úúkolem pkolem přředloedložžit do it do 
15.3.1991 kalkulaci cen15.3.1991 kalkulaci cen

JJáán Ballan Balla

Petr Petr ŠŠterntern

Ivan BilykIvan Bilyk



NNČČLPLP

ÚÚvodnvodníí struktura z roku 1993 (FONS, 1993)struktura z roku 1993 (FONS, 1993)

Verze 1.0 (FONS, 1995)Verze 1.0 (FONS, 1995)

VzorovVzorovéé SOP a PSOP a Přřííruruččka jakostika jakosti

FONS (1995, 1997)FONS (1995, 1997)

SystSystéém SLPm SLP

FONS (1995)FONS (1995)

Výklad k normVýklad k normáámm

Friedecký: Normy ISO v klinických laboratoFriedecký: Normy ISO v klinických laboratořřííchch

KBM 3(24), 1995, s. 125 KBM 3(24), 1995, s. 125 -- 126126



Nelze pNelze přřipomenout vipomenout všše a kae a kažžddééhoho

Nelze nebýt subjektivnNelze nebýt subjektivníí a/nebo regiona/nebo regionáálnlníí

JednJednáá se o dvse o dvěě zcela neporovnatelnzcela neporovnatelnéé dekdekáádydy

ČČas letas letíí a nebude na za nebude na záávadu si pvadu si přřipomenout text ipomenout text 
prof. Hoprof. Hořřejejšíšího z roku 1982ho z roku 1982



1.1. Klinickou biochemii musKlinickou biochemii musííme chme cháápat jako obor, který muspat jako obor, který musíí úúzce zce 
spolupracovat s obory klinickými tak, aby vytvspolupracovat s obory klinickými tak, aby vytváářřel jeden z el jeden z ččlláánknkůů
pro jejich integraci. Je tpro jejich integraci. Je třřeba, aby se klinický biochemik stal eba, aby se klinický biochemik stal 
spolupracovnspolupracovnííkem a podle potkem a podle potřřeby i konsilieby i konsiliáářřem klinika.em klinika.

2.2. KlinickKlinickáá biochemie musbiochemie musíí zajistit potzajistit potřřebnebnéé a rychla rychléé informace pro informace pro 
„„lléékakařře prve prvéého kontaktuho kontaktu““, aby byla dosa, aby byla dosažžena rychlena rychláá informace k informace k 
zzáákladnkladníímu dignostickmu dignostickéému rozhodovmu rozhodováánníí a ura urččeneníí, jak se o , jak se o 
nemocnnemocnéého dho dáále postarat.le postarat.

3.3. Pro potPro potřřeby klinickeby klinickéé diagnostiky je tdiagnostiky je třřeba zajistit zeba zajistit záákladnkladníí a a 
dopldoplňňkovkovéé informace. Je tinformace. Je třřeba vytveba vytváářřet plet pláány racionny racionáálnlníího ho 
vyvyššetetřřovováánníí a navrhovat soustavy a navrhovat soustavy –– soubory soubory –– vyvyššetetřřeneníí, samoz, samozřřejmejměě
po dohodpo dohoděě a konsultaci s klinikem.a konsultaci s klinikem.

4.4. PodPodíílet se na let se na řřeeššeneníí ototáázek diagnostiky a terapie ve spoluprzek diagnostiky a terapie ve spoluprááci s ci s 
klinikem ve spoleklinikem ve společčných poradných poradáách, pch, přři i řřeeššeneníí diagnosticky slodiagnosticky složžitých itých 
ppřříípadpadůů. Pod. Podíílet se na nlet se na náávrzvrzíích racionch racionáálnlníí terapie, coterapie, cožž se uplatnse uplatníí
zejmzejmééna tam, kde pna tam, kde půůjde o jde o řřeeššeneníí llééččby a terapie metabolických by a terapie metabolických 
poruch.poruch.



5.5. Pokud to dovolujPokud to dovolujíí podmpodmíínky, zapojovat se do problematiky nky, zapojovat se do problematiky 
výzkumnvýzkumnéé, zejm, zejmééna zamna zaměřěřenenéé na spolena společčensky významnensky významnéé skupiny skupiny 
chorob (malignity, hypertense, arteriosklerosa, risikovchorob (malignity, hypertense, arteriosklerosa, risikovéé faktory faktory 
koronkoronáárnrníího postiho postižženeníí, diabetes, hepatopatie)., diabetes, hepatopatie).

6.6. Sledovat vývojovSledovat vývojovéé trendy laboratorntrendy laboratorníí prprááce a pce a přříístrojovstrojovéé techniky.techniky.

7.7. Sledovat klinickSledovat klinickéé a teoreticka teoretickéé pokroky v oblasti biochemie a pokroky v oblasti biochemie a 
molekulmolekuláárnrníí biologie.biologie.

8.8. ZlepZlepššovat formy styku laboratoovat formy styku laboratořře s klinickými odde s klinickými odděělenleníími, zejmmi, zejmééna na 
zajizajiššťťovat rychlovat rychléé a spolehliva spolehlivéé doddodáávváánníí výsledkvýsledkůů..

9.9. PodPodíílet se na let se na šškolenkoleníí a doa došškolovkolováánníí klinických biochemikklinických biochemikůů, ale tak, ale takéé
se se úúččastnit astnit šškolenkoleníí v klinických disciplinv klinických disciplináách tam, kde jsou stych tam, kde jsou styččnnéé
body s klinickou biochemibody s klinickou biochemiíí..

prof. Hoprof. Hořřejejšíší, 1982, 1982


