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II. ročník Setkání 
„mladých“ klinických 
biochemiků v Písku
(P)PíSek v Soukolí nebo 
blýSkání na lePší čaSy 
a žIvá voda?
V únoru  se  v Písku  uskutečnilo  druhé  setkání 
mladých  klinických  biochemiků.  Uvozovky,  které 
do  jeho  názvu  vložili  organizátoři,  umožnily,  že 
se ho zúčastnilo  i několik „již-ne-úplně-mladých“ 
klinických biochemiků, včetně mne. Předpokládám, 
že výsledky jednání a jeho závěry již zveřejnil nebo 
zveřejní jeho hlavní organizátor, pan primář Malina, 
ale po delším váhání jsem se rozhodl, že do rubriky, 
věnované  „životu  oboru“  ve  FONSu  napíšu  pár 
řádků. Vede mne k tomu především to, jaký rozruch 
tentokrát setkání vyvolalo. 
Na rozdíl od prvního setkání před rokem, které bylo 
přijato – alespoň při jeho vzniku a přípravě – obecně 
velmi příznivě, byla tentokrát situace  jiná. Nechci 
tady příliš rozebírat jinou akci, která v tu dobu jistě 
hýbala celou lékařskou (a nejen lékařskou) veřejností 
– akci „Děkujeme-odcházíme“ a která také výrazně 
ovlivnila postoje mnoha lékařů, včetně klinických 
biochemiků; chci zmínit jiné rozdíly. Loňské setkání 
podpořil výbor Společnosti klinické biochemie, a to 
nejen myšlenkově, účastí a zařazením do plánu, ale 
dokonce i finančně. Letos tomu tak nebylo a akce již 
před začátkem byla poměrně dramaticky hodnocena 
s mnoha výtkami. Některé z nich byly pochopitelné 
– program se  sestavoval na poslední  chvíli, nebyl 
jasný počet účastníků, atd. Vážným problémem se 
ale ukázala neshoda mezi organizátory a výborem 
Společnosti v tom, komu je a má být akce určena. 
Loňská  byla  organizována  mladými  lékaři  oboru, 
a  i  když  se  jí  zúčastnilo  několik  nelékařů  (jak  se 
v Česku bohužel nepěkně a nesprávně říká), tak se 
převážně  věnovala  problematice  lékařské  stránky 
oboru. Byla chvílemi i dramatická a vzrušená, pře-
devším,  když  se  diskutovalo  o  struktuře  atestační 
přípravy  lékařů  oboru.  Ale  nepochybně  přinesla 
výsledky:  po  naprosto  jednoznačném  vyjádření 
přítomných mladých kolegů se tehdy zlomila situace 
a klinická biochemie se v jistém slova smyslu vrátila 
do náruče interních oborů. Zatímco před jednáním 
v Písku  2010  byla  velmi  reálná  snaha  některých 
představitelů oboru dosáhnout samostatného obo-
ru  se  samostatným  kmenem,  vyjádření  mladších 
kolegů  bylo  tak  jednoznačné,  že  nebylo  pochyb 
a klinická  biochemie  opět  patří  k mnoha  dalším 
(i laboratorním) oborům, které ve svém lékařském 

vzdělávání  vycházejí  z kmene  vnitřního  lékařství. 
Musím přiznat, a přiznávám to rád, že to považuji 
za  rozhodnutí  správné.  Můj  názor  ale  jistě  není 
důležitý, důležité je, že – alespoň ti, kteří tehdy měli 
možnost a chtěli do Písku přijet, jasně deklarovali, 
že bez  internistického základu nemohou dělat  to, 
co chtějí – tedy nejen dobrou klinicko-biochemic-
kou laboratorní a interpretační práci, ale i přímou 
účast v léčebném procesu. Doufám, že postupně se 
to podaří tak, jak chtějí. Je velmi dobré, že vedení 
společnosti  následně  vybojovalo  na  pojišťovnách 
možnost  zřízení  ambulancí  klinické  biochemie 
a několika nových kódů, byť prozatím v omezené 
a někde velmi obtížně prosaditelné verzi. Ale kdo 
někdy zkoušel získat nějaké nové věci na plátcích 
zdravotní péče, ví, že je to nadlidský úkol a že každý 
krůček je dobrý.

Zdá se tedy, že loňské jednání přes svou bouřlivost 
nakonec dospělo k pozitivním výsledkům a že bylo 
velmi  prospěšné.  Proč  tedy  tak  dramatický  vývoj 
v letošním roce, který nakonec vedl k tomu, že akce 
nebyla výborem podpořena a nebyla ani označena za 
akci ČSKB, přestože ji její členové pořádali. Pokud si 
vzpomínám, stalo se tak snad vůbec poprvé. Některé 
z důvodů byly zmíněny výše – nejistá připravenost, 
program  až  v poslední  chvíli  –  ale  takové  věci  se 
stávají.  Jedním z hlavních důvodů byl ale pravdě-
podobně spor o tom, pro koho má být akce určena. 
Organizující  mladí  lékaři  chtěli,  aby  byla  určena 
pro  mladé  lékaře  (aniž  by  vylučovali  přítomnost 
jiných odborníků a jiných věkových skupin), výbor 
se zásadně postavil za názor, že akce má být nejen 
pro lékaře, ale  i pro mladé analytiky a třeba i pro 
stále  kvalitněji  vzdělávané  laborantky,  bakalářky, 
magistry. I když s tímto názorem výboru nesouhla-
sím, dokážu jej rozumově přijmout – výbor by měl 
mít  pochopitelně  zodpovědnost  a  snahu  rozvíjet 
všechny skupiny a pomáhat všem. Na druhé straně 
jsem  naprosto  chápal  organizátory,  kteří  chtěli 
diskutovat a řešit problémy, které se ostatních sku-
pin oboru dotýkají jen nepřímo a měli oprávněné 
obavy, že by se akce mohla „rozpliznout“. Ostatně 
„Sjezdy mladých klinických biochemiků“ už  jsme 
tady měli před třiceti lety a obávám se, že ani tehdy 
(mimo společenskou stránku) nic moc nepřinesly 
– ale tehdy ani nesměly. Teď je to ale naštěstí jinak. 
Mladí kolegové s lékařským vzděláním chtějí řešit to, 
co jim denně ztěžuje život – možnost samostatných 
ambulancí,  množnost  vykazovat  kódy  klinických 
vyšetření, možnost psát léky a léčit vybrané skupiny 
nemocných, dělat a vykazovat konsilia – a pro  to 
všechno být jednak kvalitně vzdělán, a jednak to mít 
umožněno předpisy a vyhláškami. To je obrovská 
práce a poměrně specifická problematika, která asi 
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není příliš blízká a ani zajímavá pro ostatní odbor-
níky oboru. Zcela jsem tedy snahu organizátorů, aby 
setkání bylo „jen“ pro mladé lékaře, chápal a chápu 
a myslím, že bylo správné.
Měl jsem možnost se setkání zúčastnit a velmi si toho 
vážím. Bylo z mnoha pohledů skvělé. Nikdo se nebál 
a nestyděl diskutovat. Všichni měli snahu společně 
najít řešení. Všichni (mladí) si přitom přidávají práci 
a obtíže! Musejí (a chtějí) se naučit značnou část obec-
né interny a celou klinickou biochemii – jistě by pro 
ně bylo jednodušší se učit „jen“ klinickou biochemii. 
Všichni nejen po celou dobu setkání seděli v sále, ale 
také tam byli všichni přítomní duchem, nikdo se nešel 
„podívat do města“. Diskuse se večer protáhla do je-
denácti hodin a byla stále velmi živá. S velkou radostí 
přiznávám, že jsem takovou atmosféru nezažil mnoho 
let – snad naposledy když bylo těsně po „listopadu“ 
a ve všech bylo nadšení změnit poměry.
Mimo  jiné  i proto  jsem  se  rozhodl  napsat  tento 
článek. Většina členů ČSKB totiž neví, co se vlastně 
stalo a proč,  a  jen  slyšeli o nějakých problémech. 

Myslím,  že  to  problémy  nejsou.  Opravdu  nejde 
o žádný písek v hladce běžícím soukolí našeho obo-
ru, a to nejen proto, že ono také tak hladce neběží 
a ani nemůže. Vidím v písecké akci naopak téměř 
„živou vodu“ a něco, co jsem už dlouho postrádal 
– opravdovou snahu dělat něco lépe než dosud, chys-
tat si podmínky pro svůj profesní život tak, abych 
v něm byl spokojen a něčeho dosáhl. Nečekat na to, 
že to někdo udělá za mne, ale jít bojovat i za cenu, 
že si občas udělám nepřátele. Dovoluji si současně 
naléhavě  apelovat  na  všechny  mladé,  ale  i méně 
mladé  lékaře  v oboru,  aby  se  o píseckém  setkání 
informovali  a aby přidali  svůj hlas a  své pochyby 
– nebo raději návrhy a snahu. A pokud by se něco 
podobného podařilo „mladým“ analytikům a ještě 
více možná vysokoškolsky vzdělaným laborantkám, 
jejichž role a postavení v oboru jsou velmi nejasné, 
tak by to bylo skvělé.

Ti, kteří akci v Písku zorganizovali ani ti, kteří se jí 
zúčastnili,  samozřejmě  nejsou  dokonalí.  Ale  před 
jejich aktivitou a snahou smekám.


