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Mladí kliničtí 
biochemici v Písku
V. Palička

Setkání „mladých klinických biochemiků“ v Písku 
je již nepochybně tradicí. Sice ne dlouhou, ale o to 
zajímavější. Začátky nebyly ani lehké, ani jedno-
duché – na druhé straně ani nevím, kdy naposledy 
vznikla odborná akce na republikové úrovni, aniž 
by měla podporu „shora“, aniž by ji někdo „shora“ 
organizoval. O to je cennější. Prokousala se neleh-
kými začátky, trošku hledala spektrum účastníků, 
trošku byla na hraně potřebné účasti, ale vše se dobře 
usazuje a ujasňuje. Už to není „jen“ pro lékaře, ba 
dokonce to není ani „jen“ pro mladé. I když pro mla-
dé vlastně ano. Jenže tím kritériem není kalendářní 
a fyzický věk, spíše věk duševní. Osobně si velmi 
vážím toho, že jsem na akci zván, i když kalendářně 
tam určitě nepatřím a ani mladistvým zápalem už 
asi neoplývám. Ta akce je totiž fascinující z mnoha 
pohledů a ten  jeden je neopakovatelný. Je jím 
zájem o obor a ochota diskutovat, hájit své názory 
a ptát se – a to i na veřejnosti. Odborná témata jsou 
mírně proměnlivá, ale jistě se jimi písecké setkání 
dramaticky neodlišuje od celostátních kongresů či 
krajských a mezikrajských akcí. Letos šlo o akutní 
stavy, acidobaZsický metabolismus a další. Bylo tam 
navíc i mírné a potřebné rozšíření oboru – kolegyně 
z IKEMu demonstrovaly aktivní a správný přístup 
nejen k měření hladin léků, ale především k jejich 
interpretaci.
Jestli jsem zmínil výjimečnost akce, tak ta spočívá 
především v tom, že program není časově omezen. 
Večerní diskuse k validaci výsledků, provázená hla-
sováním o přístupech a názorech jednotlivých pra-
covišť patřila k těm charakteristickým vlastnostem, 
které písecké setkání odlišují od ostatních. Jednak 

„nemá konce“ – začíná po večeři a je ohraničena 
pouze zájmem přítomných – a ten je. Za druhé je 
vlastně skupinovou diskusí, diskusí, ve které se nikdo 
nebojí ani neostýchá, kde se hlasitě mluví o tom, 
proč by tento výsledek měl být uvolněn, proč je 
a proč není, kde jsou hranice, jak a s kým je stanovit 
– úžasné. A úžasně poučující. Jednak o přítomných 
(už na to mohu hledět s nadhledem), ale hlavně 
o jejich zájmu, o snaze se dobrat dobrých zkušeností 
ostatních a předat vlastní. Jistě to nebyla supervědec-
ká debata, jistě by se dalo hledat v literatuře, jistě by 
se dalo nesouhlasit s tím či oním, ale sumárně je to 
úžasně obohacující, otevřené a přínosné. 
Nemohl jsem tentokrát zůstat i na druhý den, ale 
celý program jistě podrobněji popíše pan primář 
Malina, organizátor a duševní otec setkání a nadše-
nec pro náš obor. Chci ale ještě zmínit jednu kapi-
tolu. Jsou jí kazuistiky. I tato kapitola k píseckým 
setkáním neodmyslitelně již po léta patří. Editoři 
časopisů i organizátoři jiných odborných akcí mi 
potvrdí, že sehnat někoho, kdo je ochoten napsat 
kazuistiku, je téměř nadlidský úkol. Přitom jsou 
vždy obohacením a zpestřením každé akce. Tady 
v Písku s tím problém není. Poslechl jsem si kasu-
istiky případů, které se objevují na (promiňte mi 
to) menších pracovištích, kazuistiky případů, které 
by asi patřily na krajská a fakultní pracoviště. Šlo 
přitom o kazuistiky, kde místní klinický biochemik 
svým aktivním přístupem, znalostmi a snahou 
velmi výrazně pomohl nejen správné diagnóze 
nebo léčbě. Pomohl i postavení a pověsti oboru. 
Byl jsem z kolegů nadšen.
Mluvíme-li o písecké akci, mluvíme obvykle o setká-
ní mladých klinických biochemiků. Jak už jsem se 
zmínil, jde především o mladé duchem, o ty, kteří 
chtějí obor nejen dělat, ale kteří ho chtějí rozvíjet 
a mají v něm snahu i zalíbení.  Odjíždím z Písku 
vždy omlazen na duši a přesvědčen, že obor s tako-
vými lidmi má budoucnost.


