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Olomoucké pracovní 
dny ČSKB 

P. Schneiderka

ÚvOd
Stalo se již dobrou tradicí, že z iniciativy a pod vede-
ním pracovníků Oddělení klinické biochemie FN se 
v Olomouci každoročně koná několik pracovních 
dnů naší Společnosti. V prvním pololetí tohoto roku 
se podařilo uskutečnit tři taková setkání a posledním 
z nich v květnu t.r. dosáhl jejich celkový počet za 
uplynulých šest let čísla 20. 

LednOvý pracOvní den 
Tento den byl věnován automatizaci provozu kli-
nických laboratoří. Konal se v konferenčním sále 
moderního olomouckého Regionálního centra 
a tématicky navazoval na konferenci o automatizaci 
uspořádanou na stejném místě před rokem. Chtěli 
jsme, aby tentokrát zaznělo toto téma v širším 
kontextu, a proto jsme mu dali také odlišný název. 
Mělo zachytit přístupy k analýze laboratorního pro-
cesu zpracování vzorků od preanalytické fáze přes 
procesní řízení provozu až k následným opatřením 
pro zvyšování všech aspektů kvality. Proto zazněly 
přednášky o automatizaci perianalytických činností 
ve světle prevence chyb vznikajících v této části labo-
ratorního cyklu, a dále příspěvky o řízení procesu se 
zapojením informačních technologií, o možnostech 
technické validace analytického procesu a o budová-
ní a přestavbě laboratoří směrem k vyššímu stupni 
automatizace. Dostatečný prostor měli i největší 
výrobci a dodavatelé laboratorních přístrojů, kteří 
prezentovali své pohledy na perspektivní technolo-
gie budoucnosti.
K aktivní účasti se přihlásili významní členové obce 
klinických biochemiků z mnoha předních pracovišť 
v ČR. Je škoda, že jeden ze stěžejních přednášejících 
se musel pro nemoc omluvit a ještě větší škoda je, 
že dva z nejzajímavějších příspěvků nejsou obsaženy 
na CD-ROM pro účastníky, neboť si to jejich autoři 
nepřáli.

Pracovní den 12. Března
Námětem tohoto pracovního dne byla tyreoidální 
laboratorní diagnostika. Jednalo se o druhou část 
seriálu o laboratorních vyšetřeních v endokrinolo-
gii, která bude pokračovat letos v září reprodukční 
endokrinologií a v příštím roce se uzavře tématem 
Hormony GIT. Březnový pracovní den opět obsa-
hoval významnou klinickou část v podobě sdělení 

o kongenitální i získané hypotyreóze, o endokrinní 
orbitopatii a o autoimunitních onemocněních štítné 
žlázy v souvislosti s infertilitou. Vhodným pojítkem 
k analytické části pak byl přehled směrnic NACB 
o indikacích vyšetření v tyreologii. Tento pracovní 
den přilákal letos rekordní počet zájemců.

Květnový Pracovní den 
Byl věnován nefrologickým laboratorním vyšetře-
ním. Na programu bylo 11 sdělení, z toho přibližně 
třetina klinicky zaměřených. Po skvělé a přehledné 
úvodní přednášce se u řečnického pultu vystřídali 
kliničtí i laboratorní pracovníci s prezentacemi 
o funkčním vyšetření ledvin, o hemodialýze a peri-
toneální dialýze, o renální insuficienci v dětském 
věku, o způsobech odhadu glomerulární filtrace 
a diagnostice proteinurie a hematurie. Hodně 
prostoru bylo věnováno analytickým problémům 
stanovení sérového kreatininu. Pracovní den uza-
vřely dva příspěvky hodnotící přístrojovou techniku 
pro automatizovanou analýzu moče a močového 
sedimentu.

zájem odBorné veřejnoSti
Letmý pohled do minulých let nás přesvědčuje 
o rostoucím zájmu odborné veřejnosti o tyto akce. 
Často se ptáme sami sebe, zda hlavním důvodem 
je zlepšený výběr aktuálních a atraktivních témat, 
rostoucí odborná úroveň obsahové náplně a kvalita 
přednášejících nebo „jen“ nenasycená poptávka po 
vzdělávacích akcích tohoto druhu v našem regionu 
nebo dokonce pouhý zájem o získání kreditních 
bodů pro systémy kontinuálního vzdělávání. Ze 
srovnání počtu účastníků podle místa jejich pra-
covišť vyplývá, že ne vždy převažuje Olomoucký 
kraj. Tak např. na první letošní pracovní den přišlo 
nejvíce zájemců z Jihomoravského kraje (následo-
vali Pražané a Ostravané) a na třetím pracovní dnu 
jednoznačně převládali pracovníci z Moravsko-
slezského kraje (obr. 1). Pozoruhodnou skutečností 
je, že naše pracovní dny pravidelně navštěvují také 
kolegové ze Slovenska.

obr. 1 Rozdělení účastníků podle místa pracoviště
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Objektivně lze opravdu zaznamenat vzrůstající 
zájem a výjimkou dnes není 150 až 170 účastníků. 
Jinak velmi příjemná komorní „rotunda“ Dětské 
kliniky Fakultní nemocnice už na tento počet poslu-
chačů nestačila. Akce jsme proto začali pravidelně 
pořádat ve větších sálech, např. ve velké posluchárně 
Teoretických ústavů LFUP.

SKladBa úČaStníKů
Počet posluchačů a jejich kvalifikace jsou proměn-
livé podle tématu pracovního dne. Ze zkušeností  
vyplývá, že největší zájem bývá o vše co souvisí 
s automatizací nebo robotizací. Naší snahou je 
orientovat program spíše postgraduálně edukačně, 
ale nevyhýbáme se ani experimentálně zaměřeným 
vědecko-výzkumným příspěvkům. Vedle analytické 
laboratorní problematiky cíleně zařazujeme sdělení, 
která mohou posluchače obohatit o pohled klinic-
kých uživatelů. Využíváme příležitosti vložit probí-
rané téma do širšího medicínského rámce a snažíme 
se prezentovat maximum informací o klinické inter-
pretaci výsledků laboratorních vyšetření. Z těchto 
hledisek by naše pracovní dny mohly být přínosem 
pro všechny kategorie pracovníků klinické bioche-
mie, event. i dalších laboratorních nebo i některých 
klinických oborů. Účast klinických lékařů na našich 
setkáních však bývá mizivá. Přesto poměrně často 
odpovídáme na telefonáty, zda je obsah pracovního 
dne určen některé konkrétní skupině tazatelů. Poměr 
zastoupení vysokoškoláků a středoškoláků mezi 
našimi posluchači uvádí tabulka 2.
Tab. 2  Kvalifikační skladba účastníků 

Řízení 
procesu

Štítná 
žláza

Nefrologie

Vysokoškoláci (%) 72 45 57
Středoškoláci (%) 28 55 43

Ačkoli zastoupení vysokoškoláků v auditoriu bývá 
obvykle nadpoloviční, nemůžeme být ani zdaleka 
spokojeni s rozsahem a úrovní diskusí. Pasivita 

účastníků je až zarážející, hlavně ve srovnání 
s některými zahraničními akcemi tohoto druhu. 
Dotazy a připomínky vznášejí zpravidla stále stejní 
účastníci nebo samotný moderátor přednáškového 
bloku, nebo se diskuse omezují pouze na dialog mezi 
přednášejícími. Vhodným (nikoli však jediným) 
aktivačním faktorem by v blízké budoucnosti mohlo 
být zapojení elektronického hlasovacího systému.

SouČaSná ProBlematiKa 
odBorných aKcí
Poměrně závažným problémem posledních let se 
stává kalendář odborných akcí nebo, přesněji řeče-
no, kolize termínů. Výbor ČSKB plánuje a České 
lékařské společnosti JEP předává plán těchto akcí 
pro následující kalendářní rok většinou už v září. 
Plán bývá zveřejněn na stránkách ČSKB dlouho před 
koncem běžného roku a lze se právem domnívat, že 
by měl sloužit k tomu, aby nedocházelo k dublování 
témat ani k časové kolizi jednotlivých akcí. Je známo, 
že tento jednoduchý požadavek dosti často ignorují 
výrobní a obchodní firmy, které své konference 
a semináře zveřejňují a organizují nezřídka ad hoc 
bez předcházejícího delšího plánování. Politování-
hodným faktem však je, že ani výbor naší odborné 
společnosti (o jiných nemluvě) se v tomto roce nevy-
varoval opakovaného překrývání termínů i témat. 

Plán na Příští roK
V roce 2009 plánujeme uskutečnit v Olomouci opět 
4 až 5 pracovních dnů. Jejich témata již byla před-
běžně určena: Kardiologická laboratorní vyšetření, 
Laboratorní vyšetření v péči o matku a dítě, Markery 
kostního metabolismu a jejich využití v diagnostice, 
Laboratorní vyšetření v endokrinologii IV - Gastro-
intestinální hormony. Tato témata budou zveřejněna 
a event. doplněna dalšími na stránkách www.sekk.
cz a posléze i www.cskb.cz včetně předpokládaných 
termínů.


