TISKOVÁ ZPRÁVA VYDANÁ KE DNI 13.7.2009
LabTestsOnline.cz již pokrývá 90% běžně ordinovaných laboratorních vyšetření
České verze LabTestsOnline obsahuje odpovědi na časté otázky spojené s vyšetřením
pacienta v biochemické laboratoři. Váš průvodce po světě laboratorního vyšetření
www.LabTestsOnline.cz rozšířil nabídku laboratorních testů v češtině na 240 a tím
pokrývá jejich téměř celé spektrum (90%).
Výsledky krevních testů pacientů se v nemocnicích podílí na 70-80% rozhodování lékaře
o určení diagnózy a dalším léčení, ale pro většinu laiků zůstávají jednotlivé testy jen
tajemnými čísly či údaji a jejich význam jim uniká.
Jsou to právě vyšetření krve, která mnohdy potvrdí, zda v těle pacienta probíhá
onemocnění a pomohou rozhodnout o vhodné léčbě. Z jejich výsledků je lékař
informován, zda a jak bylo léčení úspěšné a určit, jaký bude další postup.
Porozumění významu jednotlivých vyšetření má zásadní význam nejen v průběhu léčení,
kdy má pacient v lékaři rádce a partnera, ale také v prevenci, kdy si každý za své
jednání a chování odpovídá sám sobě a nese si důsledky svého rozhodnutí: „Držet či
nedržet dietu? Co mu ve skutečnosti hrozí, když má jen zvýšený cholesterol? Co
výsledek vyšetření znamená a co riskuje do budoucna?“ apod.
Teprve s dostatkem informací může začít správně uvažovat, třeba o správném a
zdravém životním stylu.
Informace z LabTestsOnline pomáhají pacientům i lékařům na celém světě - USA, UK,
Itálie, Německo, Polsko, Maďarsko, Řecko, Španělsko a Austrálie. Brzy k nim přibude
Francie a Portugalsko a probíhají jednání s Čínou. Správnost a odbornou úroveň
garantují přední odborníci a česká verze zohledňuje podmínky českého zdravotnictví.
Návštěvník se na webu LabTestsOnline dozví nejen vysvětlení, co znamenají jednotlivé
zkratky laboratorních vyšetření, ale také proč se nechat vyšetřit, kdy se nechat vyšetřit,
zda je nutné před vyšetřením dodržovat určitý dietní režim a jak vlastně vypadají
výsledky, které laboratoř vydává. Velmi podrobně a pro laika srozumitelně je tu
popsáno, co se vyšetřuje a co výsledek vyšetření znamená. V kapitole „Časté otázky“ se
čtenář seznámí s nejčastějšími otázkami pacientů.
LabTestsOnline.cz je nejmladší evropskou mutací. Za necelých 9 měsíců své existence si
právem získala své místo u českých pacientů i u lékařů a navštívilo ji více než 50.000
návštěvníků, což podle statistik představuje téměř 6% české populace online.
O LabTestsOnline.cz
Mezinárodní, nekomerční a odborně garantovaný projekt - příručka laboratorních testů
on-line dostupná i v českém jazyce V ČR zahájila svůj provoz 10. 10. 2008 u příležitosti
oslav 50. výročí založení České společnosti klinické biochemie České lékařské

společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS ČSKB) díky mezinárodní spolupráci AACC,
CZEDMA, ČSKB a EDMA. Jejím posláním je pomoci pacientům a lékařům z celého světa
lépe poznat stále se rozšiřující množství laboratorních testů a jejich význam pro prevenci,
určení diagnózy a úspěšnost léčby širokého spektra různých onemocnění. Projekt
LabTestsOnline vznikl před sedmi lety v Americe a velmi rychle expandoval do celého
světa.
V USA jsou jeho stránky navštěvovány více než jedním milionem čtenářů měsíčně, se
zahájením spolupráce s EDMOU a otevíráním nových jazykových verzí v Evropě pak toto
číslo vzrostlo na 1,6 milionu lidí za měsíc a stále se zvyšuje.
O ČSKB: www.cskb.cz
Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) byla založena v roce 1958, sdružuje
vysokoškolsky i středoškolsky vzdělané odborníky jak v oboru klinické biochemie, tak i v
příbuzných, zejména laboratorních, oborech. ČSKB je jednou z odborných společností
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, je také členem a partnerem
mezinárodních organizací IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine) a EFCC (European Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine).
O CZEDMA: www.czedma.cz
CZEDMA je zájmové sdružení právnických osob s názvem Česká asociace výrobců
a dodavatelů diagnostik in vitro. Bylo založeno s cílem umožnit svým členům dodávat
na trh výrobky, zaručující nejvyšší kvalitu zdravotní péče, nejefektivnější ochranu zdraví
a nejúčinnější diagnostiku. Zastupuje specifické a společné zájmy svých členů při
jednáních s vládou, odbornými asociacemi a skupinami spotřebitelů.
O AACC: www.aacc.org
AACC je mezinárodní společnost vědců, lékařů a klinických laboratorních pracovníků
(založena v 1948 se sídlem v Washingtonu s počtem 10 000 členů). Je zakladatelkou
příručky LabTestOnline a podporuje její rozšiřování do celého světa.
O EDMA: www.edma-ivd.be
EDMA je Evropskou organizací zastupující výrobce a distributory diagnostik in vitro
(založena v 1979 s kanceláří v Bruselu a členskou základnou 37 korporátních společností
IVD a 22 národních členských asociací IVD). V 2005 AACC a EDMA podepsaly dohodu
o rozšiřování LabTestsOnline v členských zemích EDMA v Evropě. Překlady a další rozvoj
národních mutací je vždy výsledkem spolupráce tří partnerů: EDMA, národní asociace
zástupců IVD průmyslu a odborné společnosti klinické chemie a laboratorní medicíny.
Co je IVD?

IVD je zkratka slov „in vitro diagnostika“, která pocházejí z latiny a doslova znamenají
diagnostika ve skle (tzn. mimo tělo pacienta). Běžný občan - pacient - se u svého lékaře
nejčastěji může setkat s odběrem krve nebo moče do zkumavky. Ta je odeslána
společně s průvodkou, na které lékař označil požadovaná vyšetření, do příslušné
laboratoře.
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