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O budoucnosti  
(lékaře v) oboru  
klinická biochemie

N. Cibíček

V editorialu 12. čísla časopisu Clinical Biochemistry 
(ročník  43)  se  Mario  Plebani  s Giuseppe  Lippim 
zamýšlejí nad dalším vývojem oboru „laboratorní 
medicína“.  Titul  jejich  příspěvku  „Is  laboratory 
medicine a dying profession? Blessed are those who 
have not seen and yet have believed“ (Je laboratorní 
medicína umírajícím povoláním? Blahoslavení, kteří 
neviděli,  a přesto uvěřili) obsahuje  slova, kterými 
Ježíš  po  svém  vzkříšení  vytýká  nevíru  Tomášovi, 
resp.  (a  to  zejména)  je  adresuje  jako  povzbuzení 
budoucím generacím, které budou čelit podobným 
pochybnostem (Bible, Evangelium dle Jana, kapitola 
20, verše 19-29). Přestože je uvedený citát obecně 
vnímán jako nadčasové biblické proroctví (kterého 
realizace není nikdy závislá na vůli zvěstovatele, ale 
na vůli inspirátora), světlou budoucnost laboratorní 
medicíny  autoři  se  zas  tak  skálopevnou  jistotou 
nepřijímají  a  (podobně  jako  řada  dalších  lékařů) 
kladou  nad  ní  otazník.  Proč?  Důvodů  může  být 
více – mohou se týkat jednak zacílení laboratorní 
praxe (primárně směrem k pacientovi resp. směrem 
jiným), které je významně ovlivněno (a zpětně také 
ovlivňuje) schopností laboratoře interagovat s kli-
nikou, a  jednak možnostmi a chutí  laboratorního 
personálu k reprofesionalizaci.
V poslední  době  vnímám  významnou  divergenci 
v pohledech  na  budoucnost  „laboratorní  medicí-
ny“  (u nás zatím klinické biochemie,  i když  - dle 
slov  členky  výboru  EFCC  Anny-Marie  Simundic 
-  již  byl  všemi  zainteresovanými  státy  schválen 
jednotný název naší specializace „laboratorní me-
dicína“) mezi odborníky s lékařským a nelékařským 
vzděláním.  Tento  fenomén  je,  zdá  se,  univerzální 
–  je  patrný  jak  mezi  mými  blízkými  kolegy,  tak 
mezi významnými světovými osobnostmi (viz také 
moji poznámku na toto téma ve zprávě ze setkání 
v Berlíně, FONS 3/2011). Tato diskrepance se týká 
nejenom budoucnosti oboru jako celku, ale proje-
vuje se také na úrovni kompetencí jeho jednotlivých 
pracovníků. Zejména z  řad kolegů  s nelékařským 
zaměřením  vyzařuje  spíše  optimismus  a  touha 
unifikovat všechny odborníky bez ohledu na pre-
graduální vzdělání. Naopak lékaři citlivěji vnímají 
problémy oboru, mají tendenci k pesimističtějšímu 
pohledu na jeho budoucnost a jakýmkoliv trendům 
ve smyslu uniformity s nelékaři se brání (viz závěry 

ze setkání mladých lékařů v Písku začátkem r. 2011, 
FONS 2/2011). Proč tomu tak je? Lze jeden z těchto 
pohledů považovat za správný?
Jsem přesvědčen o tom, že alespoň v naší zemi je 
schopnost laboratoře interagovat s klinikou přímo 
úměrná  souhrnnému  úvazku  a  (jak  klinicko-bio-
chemické, tak i klinické) erudici lékařů pracujících 
v laboratoři. Důvodů ke skepsi mají lékaři několik 
-  v posledních  desetiletích  se  z  různých  příčin 
významně  zhoršilo  postavení  lékaře  -  klinického 
biochemika ve spektru jiných lékařských odborností; 
motivace k oboru mezi lékaři klesá, resp. se mění; 
některé kompetence lékařů jsou z hlediska manage-
mentu nemocnic dostatečně suplovány zkušenými 
analytiky;  mladí  lékaři  jsou  mnohdy  přetěžováni 
velkým množstvím rutinní a málo zajímavé práce 
(věda a výzkum nefigurují v Seznamu zdravotnic-
kých výkonů VZP…), a přitom jsou konfrontováni 
s nedostatkem lokálních kvalitních postgraduálních 
učitelů.  To  vše  se  projevuje  na  všeobecně  velmi 
malé ochotě učit, přednášet, publikovat a zajistit tak 
budoucnost pro další generace mladých kolegů. Vý-
sledkem jsou neutěšená demografická data svědčící 
pro univerzální nedostatek pracovníků, a pokud jde 
o lékaře, tak (nejenom u nás, ale také např. v Němec-
ku) obor zcela evidentně vymírá. Nabízí se otázka 
– lze s tím něco dělat?
Na letošním kongresu Journées Internationales de 
Biologie (JIB 2011, http://www.jib-sdbio.fr/) kona-
ném v Paříži přednesl v rámci bloku organizovaného 
pracovní  skupinou  IFCC  s názvem  TFYS  (Task 
Force Young Scientists) velmi zajímavou a inspiru-
jící přednášku profesor vnitřního lékařství a rektor 
univerzity v anglickém Sussexu Michael Farthing. 
V přednášce  týkající  se  multidisciplinární  spolu-
práce v moderní medicíně vyzvedl myšlenku úzké 
specializace jednotlivce v jedné nebo několika málo 
oblastech. V této souvislosti podtrhl význam osobní 
flexibility a vyzval posluchače k tomu, aby nesetrvá-
vali v tradičním rigidním pohledu na svoji profesi, 
ale byli naopak připraveni se neustále přizpůsobovat 
aktuálním potřebám, tj. zaměřit se na oblasti, které 
jsou nové a progresívní. V takovém případě budou 
vždy o krok napřed – stanou se odborníky v proble-
matice, které bude málokdo z jejich okolí dokonale 
rozumět, a ve které budou tudíž „nenahraditelní“ 
(např.  zdravotní  sestrou,  technikem,  samotným 
pacientem  nebo  dokonce  softwarem,  robotem). 
Prof. Farthing  tuto  myšlenku  velmi  provokativně 
demonstroval  na  dynamice  pohledu  na  lékařské 
povolání  - pokud před  sto  lety bylo na  lůžkovém 
oddělení možné jednoznačně identifikovat lékaře dle 
oblečení a fonendoskopu, nyní jsou (např. na JIP) lé-
kař i sestra oblečeni prakticky stejně a fonendoskop 
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rovněž nehraje při jejich odlišení významnou roli. 
Jako gastroenterolog poukázal na schopnost náležitě 
zaškoleného  technického  pracovníka  (nebo  také 
vysoce  specializovaného  kapslového  minirobota) 
dokonale zvládnout endoskopickou techniku a plně 
tím nahradit tuto část práce lékaře. Podobně popsal 
trendy  k  samovyšetřování  (zahájené  domácím 
měřením  krevního  tlaku),  samodiagnostikování 
(např. těhotenství) resp. samoléčbě (např. aplikace 
inzulínu) pacientů, které jsou podporované rychlým 
rozvojem  možností  POCT  technologií.  Ve  svém 
zamyšlení šel dokonce tak daleko, že nastolil otázku 
„přežití“  lékařského povolání do  roku 2040. Není 
se čemu divit – role lékaře je odnepaměti nejenom 
velmi  důležitá,  ale  také  velmi  prestižní,  zajímavá, 
vnitřně obohacující a tudíž pro mnohé atraktivní. 
Chtějí  na  ní  -  a  to  zcela  legitimně  -  participovat 
nejenom samotní pacienti (kterých se to z podstaty 
věci samozřejmě týká nejvíce), ale také farmaceuti, 
přírodovědci resp. jiní - více nebo méně s medicínou 
asociovaní - odborníci.

Specifikum  laboratorní  medicíny  spočívá  v  tom, 
že možnosti účastnit se diagnostického a monito-
rovacího  procesu  jsou  pro  nelékařské  pracovníky 
větší  než  jinde  (proto  laboratorní  „medicína“?). 
Pokud  navíc  vezmeme  v potaz  nesmírný  význam 
laboratoře  pro  rozhodování  ošetřujícího  lékaře, 
a také možnosti výzkumu a vývoje, které laboratorní 
medicína nabízí, je zřejmé, že jde o obor, jenž může 
být pro mnoho absolventů nelékařských oborů velmi 
zajímavý. Tito kolegové vstupem do zdravotnického 
prostředí získávají zcela nové možnosti – a to neje-
nom co se týče nových aplikací svých poznatků, ale 
rovněž  ve  smyslu  ovlivnění  lékařské  diagnostiky, 
a  tudíž  i  léčby  (viz  např.  závislost  hematologů  na 
flowcytometrickém  stanovení  buněčného  imuno-
fenotypu).  Není  těžké  si  představit,  že  v  éře  tzv. 
„molekulární medicíny“, která vybízí k laboratorní 
diagnostice  nemoci  u  zatím  asymptomatických 
pacientů,  bude  klasická  diagnostická  role  lékaře 
zpochybňována  ještě  více.  Vzhledem  k  relativně 
malému zastoupení lékařů v našem oboru můžou 
být tyto role u nelékařů velmi ceněné a uspokojující. 
S rozvojem automatizace, robotizace a konsolidace 
laboratoří, které produkují velká množství výsledků, 
proto tito kolegové příliš „neztrácejí“ – alespoň ne 
co se týče konečného cíle svého vzdělání, kterým je 
laboratorní vyšetřování. Navíc se zdá, že jim zůstává 
více času na management, výzkum, inovace a další 
úkoly. Společně s Plebanim a Lippim můžou vidět 
v dalším  rozvoji  laboratorní  medicíny  (zejména 
tzv. „-omických“ metod), světlou stranu měsíce. Ve 
spolupráci s lékařem může analytik např. „přeložit“ 
velké množství poznatků z výzkumných úkolů do 

rutinní klinické praxe (koncept „translační“ medi-
cíny). Analytici tedy nemusí mít mnoho důvodů se 
o svoji budoucnost obávat.
U  lékařů  je  situace  poněkud  jiná.  Výše  uvedené 
trendy mění klinickou laboratoř na modelovou plně 
automatizovanou  „fabriku“,  která  se  soustřeďuje 
výhradně na svoje silo, přičemž stále více přehlíží 
potřebu interakce s klinikou. Právě tato izolace  je 
dle zmíněných autorů hlavní příčinou neefektivity 
práce laboratoři, a to zejména proto, že produkují 
obrovská  množství  neúčelných/zbytečných  vyšet-
ření  vedoucích  k  interpretačním  chybám.  S po-
dobným skepticizmem se dívají  i na  „monstrum“ 
decentralizovaného světa POCT. Výsledkem souhry 
obrovského množství vyšetření, malého počtu  la-
boratorních pracovníků a neustálé snahy o redukci 
nákladů na zajištění chodu laboratoří je dle autorů 
jediné – kolaps oboru. Vzhledem k tomu, že pre- 
i postanalytickou  fázi  (hlavní  zdroj  chyb!)  řada 
neosvícených managerů nemocnic  (podvědomě?) 
mylně vkládá do rukou ošetřujících lékařů u lůžka 
a vzhledem  k  faktu,  že  klinicko-biochemickou 
laboratoř může vést  i nelékař,  je  logické, že snaha 
o redukci nákladů se projeví v oficiálně akceptovatel-
né minimalizaci úvazku lékaře, resp. k drastickému 
omezení nasmlouvání nových výkonů u pojišťovny. 
Pokud k tomu připočteme v praxi stále ještě sporné 
klinické kompetence klinických biochemiků (kteří 
někdy  nemají  ani  možnost  využívat  vstup  do  ne-
mocničního  informačního  systému,  NIS)  a velmi 
nestabilní a nejasné postgraduální vzdělávání (viz 
např. článek prof. Jabora ve FONS-u 3/2011), není 
divu, že v tomto prostředí jsou frustrováni zejména 
mladí lékaři, kteří na rozdíl od analytiků konečný 
cíl  svého vzdělání  (tj. klinické uvažování, kontakt 
s kliniky i pacientem) ztrácejí.
Podobným způsobem lze analyzovat i otázku kom-
petencí  klinických  biochemiků.  Je  pochopitelné, 
že propagátoři uniformity v této oblasti oboru bez 
závislosti  na  pregraduálním  vzdělání  povětšinou 
nebudou patřit mezi lékaře. Je však taková homoge-
nizace žádoucí? A je prospěšná pro pacienta?
Jak Farthing, tak Lippi s Plebanim se shodují v jed-
nom – ideálním (a také nutným) způsobem zajištění 
kvalitní péče o pacienta, a rovněž světlé budoucnosti 
našeho oboru je (nebo brzy bude) práce multidis-
ciplinárních týmů (MDT), které slouží na prvním 
místě pacientovi. V takovém týmu musí samozřejmě 
mít své místo nejenom různé lékařské profese, ale 
také  nelékaři  (farmaceuti,  přírodovědci,  technici 
apod.),  kteří  všem  zainteresovaným  (lékařům  ale 
i pacientům) budou schopni operativně poskytnout 
nezbytný konzultační servis. Z toho jasně vyplývá, 
že  uniformita  není  žádoucím  fenoménem  –  na-
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opak,  pokud  máme  stavět  na  multidisciplinaritě, 
musí  existovat  spektrum  vysoce  specializovaných 
a komplementárních odborností (včetně klinického 
biochemika  -  lékaře),  které  mají  definované  role 
a dle jistých pravidel spolu vzájemně úzce interagují. 
Specifická pregraduální příprava by se tudíž měla 
vnímat jako výhoda, která se dále podpoří a kultivuje 
pro maximalizaci výkonu a efektivity MDT. Je však 
také nutné, abychom byli v rámci laboratorní me-
dicíny otevření reprofesionalizaci (viz výše). Pokud 

si uvědomíme, že by danou konkrétní činnost mohl 
být časem schopen dostatečně dobře dělat i středo-
školák, nebo dokonce naprogramovaný stroj, je čas 
na posun dopředu…
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