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Celostátní sjezd 
ČSKB
M. Verner

Ve dnech 17. - 19. 9. 2017 probíhal v Hotelu Clarion 
v Českých Budějovicích XIII. Celostátní sjezd České 
společnosti klinické biochemie, nad kterým převzala 
záštitu hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana 
Stráská, předsedkyně představenstva Jihočeských 
nemocnic MUDr. Zuzana Roithová a předseda 
představenstva MUDr. Břetislav Shon.
Na zahajovacím ceremoniálu pozdravili účastníky 
v zastoupení vrcholných představitelů kraje a jiho-
českého zdravotnictví ředitelé úseku zdravotní péče 
MUDr. Michal Šnorek Ph.D., MBA a MUDr. Miro-
slav Verner, kteří společně s prezidentem Evropské 
asociace klinické biochemie a laboratorní medicíny 
prof. Dr. Sverre Sandbergem (Norsko Bergen) 
a předsedou České společnosti klinické biochemie 
prof. MUDr. Jaroslavem Rackem zahájili sjezd. (foto 
m9172180).
V úvodu profesor Sandberg přednesl poselství 
z Mezinárodní federace klinické biochemie a labo-
ratorní medicíny (IFCC – EFLM) a následně ple-
nární přednášku o biologických variacích a jejich 
projevech (m9172214). Poté byla předána ocenění 
odborné společnosti. Čestná členství Doc. Ing. 
Pavlovi Blažíčkovi, emeritnímu primáři MUDr. 
Jaroslavovi Čechovi a Petrovi Coufalovi. Nejvyšší 

ocenění, Hořejšího medaili, obdržel prof. MUDr. 
Vladimír Palička CSc., dr. h. c., který po převzetí 
přednesl „Hořejšího přednášku“ o možnostech 
a limitacích klinické biochemie (m9172305). 
Odborný program úvodního dne zakončila před-
náška Dr. Lenarda Muellera o biomarkerech v léčbě 
ledvinných onemocnění.

Sjezd byl v následujících dnech po blocích tematicky 
zaměřen na transfer znalostí v medicíně a moderní 
analýzu dat, kardiovaskulární onemocnění, onko-
logii, sepsi, toxikologii a klinickou farmakologii 
a v oblasti instrumentální analýzy na hmotnostní 
spektrometrii. V každém z bloků vystupovali 
přední odborníci. Účast na sjezdu přijali i kolegové 
ze Slovenska. Svou přednášku o patogenezi a labo-
ratorní diagnostice diabetické neuropatie přednesl 
prezident Slovenské společnosti klinické biochemie 
prof. Oliver Rácz, přednosta Ústavu patofyziologie 
Lékařské fakulty UPJS v Košicích (m9182401). 
Abstrakty přednášek naleznete v našem odborném 
časopise Klinická biochemie a metabolismus. Výčet 
odborníků s akademickými a vědeckými tituly by 
byl dlouhý. Všem organizátorům bloků, přednáše-
jícím a diskutujícím přísluší upřímné poděkování 
organizátorů.

Za spolupořádající Nemocnici České Budějovice a.s. 
v odborném programu v bloku o sepsi vystoupili 
prim. MUDr. Václav Chmelík, MUDr. Aleš Chrdle 
a MUDr. Kristýna Zahálková, kteří představili 
multioborový přístup v péči o spondylodiscitidy 
a dostalo se jim veřejného ocenění za průkopnictví 
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péče o tyto pacienty v České republice od prof. 
MUDr. Michala Holuba Ph.D.
V průběhu sjezdu byla pokřtěna nová česká verze 
Lab Tests Online (m9182410), vebového informač-
ního portálu. Pokřtěna byla též kniha vzpomínek 
prof. MUDr. Josefa Hyánka DrSc., průkopníka 
screeningu vrozených metabolických vad u dětí 
(m9193175). Českou premiéru měla v Českých 
Budějovicích analytická diagnostická linka na plat-
formě Atellica s magnetickými dopravníky mezi 
analytickými systémy (m9182504).
Na závěr několik čísel: na sjezdu bylo registrováno 
376 účastníků, mimo tuto registraci byl umožněn 55 
pracovníkům Nemocnice České Budějovice a Jiho-

české university přístup na některé přednášky. Bylo 
předneseno 29 přednášek včetně plenárních, reali-
zovány 4 firemní workshopy, vystaveno 17 posterů. 
Na konání sjezdu se podílelo 15 firem sponzorsky 
a dalších 12 v roli vystavovatelů.
Účastníci sjezdu měli možnost absolvovat pro-
hlídku Centrálních laboratoří Nemocnice České 
Budějovice a.s., noční prohlídku města a spole-
čenský večer. Je na každém účastníkovi sjezdu 
zhodnotit výsledek práce odpovědných výborů 
(ČSKB, organizačního, vědeckého a kongresové 
agentury), zda naplnily očekávání. Budeme vděčni 
za podněty ke zlepšení.


