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Zpráva o 5. ročníku 
Setkání (nejen  
mladých) lékařů – 
klinických  
biochemiků 
Písek, 6. - 7. 11. 2014

Ve dnech 6. až 7. 11. 2014 se v Písku v Hotelu Biograf 
pod záštitou České společnosti klinické biochemie 
a Nemocnice Písek, a.s. uskutečnilo setkání více než 
tří desítek českých klinických biochemiků – lékařů. 
Načerpat nové poznatky přijelo také několik analyti-
ků a laborantů, se zájmem přihlížela také cca desítka 
firemních zástupců.
Jak už je v názvu uvedeno, přestože sekce mladých 
vědců IFCC prodloužila věkový limit pro „mladé“ 
do 45 let, setkání se zúčastnili nejen mladí, ale i zku-
šení kliničtí biochemici a profesoři (prim. MUDr. 
Franeková, prim. MUDr. Temlík, prim. MUDr. 
Hornych, prof. Palička a prof. Jabor). Postupem 
času se z akce stává místo pro setkání a vzájemnou 
výměnu zkušeností všech věkových kategorií léka-
řů v oboru klinické biochemie. Povzbuzením pro 
všechny však byla účast tří mladých lékařek a jed-
noho lékaře, kteří se připravují na atestaci z klinické 
biochemie a dalších kolegů, kteří atestovali před 
krátkým časem.
Úvodní přednáškou se prof. Palička snažil zod-
povědět otázku, zda je lékař v oboru více klinický 
biochemik nebo klinický biochemik. Odpověděl 
si, že by měl být klinickým biochemikem. Toto 
je jen formální vyjádření jeho hluboké sondy 
do práce lékaře. V příspěvku profesora Paličky, 
i v řadě dalších příspěvků a v diskuzi zaznělo, že 
povinná výuka klinické biochemie na konci studia 
medicíny je svým významem nezpochybnitelná, ale 
některé její principy by měly být zcela určitě sou-
částí výuky lékařské chemie a biochemie v nižších 
ročnících studia. Na uvedené sdělení navázal prim. 
Verner prezentací o podstatě akreditací, resp. 
jejich přínosu kvalitě zdravotní péče na straně 
jedné a byrokracii na straně druhé. Prof. Jabor 
se ve svém sdělení nazvaném „Otázky klinického 
biochemika aneb návod, jak se ptát sám sebe, jak 
se ptát ostatních a jak si zachovat zdravý rozum“ 
zaměřil na situace, ve kterých se může klinický 
biochemik zamyslet nad řešením různých situací, 
které se stávají výzvou pro klinickou práci, pro 
komunikaci s kolegy uvnitř laboratoře, v oboru, 
s kliniky a medicínskou komunitou. Kostru sdělení 

tvořil počátek a konec celkového procesu vyšetření, 
tj. racionální indikace a korektní lékařská reakce na 
laboratorní výsledek s celou řadou příkladů otázek, 
které klinický biochemik musí uspokojivě zodpo-
vědět sám sobě i hypotetickým tazatelům. Část 
přednášky byla věnována i způsobům prezentování 
výsledků a komunikace s kliniky. 

Následovala sdělení o preanalytické fázi a možnos-
tech ambulantní činnosti klinických biochemiků 
včetně ankety týkající se problematiky metabolic-
kých ambulancí, jejich zaměření, komunikace se 
zdravotními pojišťovnami apod. Z ankety vyplynulo, 
že ambulantní činnosti se věnuje jen malá část (cca 
třetina zúčastněných) a z nich jen cca polovina 
tuto práci vykazuje klinicko-biochemickými kódy. 
Pozitivní zprávou však je, že ubývá problémů s plátci 
v oblasti nasmlouvávání této péče.

Večer byl věnován diskuzi, která se zaměřila na 
aktuální problémy oboru. Všechny zúčastněné 
trápila jakási skepse, obsažená ve většině diskuz-
ních příspěvků a plynoucí z obav o budoucnost 
oboru, přehlcení byrokratickou zátěží ve spojení 
s akreditačními procesy a problémy v komunikaci 
s dalšími laboratorními odbornostmi (resp. zástup-
ci jejich odborných společností). Jedním z hlavních 
možných rizik budoucího rozvoje nebo existence 
oboru by mohla být nesprávně nastavená úroveň 
personálních požadavků na zajištění laboratoří 
odborníky s vysokoškolským vzděláním, ať již 
lékařů, nebo analytiků. Opakovaně byla vyjádře-
na nespokojenost s postupy některých laboratoří 
a laboratorních řetězců v oblasti preanalytické fáze, 
tj. neúměrně dlouhé svozy s následně nereálnými 
výsledky některých analytů (zejména kalémie, gly-
kémie). Diskutován byl též „marketing“, tj. snaha 
přitáhnout nové zájemce o obor, jedním z možných 
lákadel byla dle přítomných lékařek v přípravě 
s ohledem na rodinu možnost zvolit si obor bez 
nepřetržitých služeb. 

Druhý den byl po prezentaci nové metody stanovení 
podocytů v moči průtokovou cytometrií jakožto 
indikátoru aktivity glomerulonefritid (MUDr. 
Habara) a přednášce o možnostech v pregraduálním 
i postgraduálním vzdělávání (MUDr. Rajdl, Ph.D.) 
věnován kazuistikám. „Práci klinického bioche-
mika formou krátkých kazuistik“ přiblížil MUDr. 
Jan Lacko, MUDr. Jiří Novák promluvil o zajíma-
vých kazuistikách s imunologickým přesahem, 
v „Krátkých kazuistikách mladého biochemika“ 
jsme se dověděli od MUDr. Petera Sečníka o tera-
peutickém monitorování imunosupresiv. Vítaným 
zpestřením byly kazuistiky MUDr. Rajdla, Ph.D. 
s kvízem za použití hlasovacího zařízení.
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Všichni účastníci ocenili přínos setkání, možnost 
vzájemné výměny zkušeností, ať už při přednáškách, 
diskuzi či v kuloárech a odjížděli povzbuzeni a moti-
vováni do další práce s přáním zachovat tradici 
těchto setkání i nadále.

Za organizátory a účastníky setkání:

MUDr. Pavel Malina,  
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. h.c.,  

prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.


