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Zpráva o VIII. 
ročníku Setkání 
(nejen) mladých 
lékařů – klinických 
biochemiků – Písek, 
2. – 3. 11. 2017
Ve dnech 2. až 3. 11. 2017 se v Písku v penzionu 
U Malířských pod záštitou České společnosti kli-
nické biochemie a Nemocnice Písek, a.s. uskuteč-
nilo setkání celkem 52 účastníků: většinou lékařů 
– klinických biochemiků, dále několik analytiků 
a laborantů. Načerpat nové poznatky přijela také 
cca desítka firemních zástupců.
Setkání se zúčastnili jako každý rok nejen mladí, ale 
i zkušení kliničtí biochemici a profesoři (prof. Kaz-
da, prof. Palička, prof. Jabor, prim. Verner). Z akce 
se stává místo pro setkání a vzájemnou výměnu 
zkušeností všech věkových kategorií lékařů, a nejen 
jich, v oboru klinické biochemie. Kromě tradičních 
účastníků akce přijela i řada kolegů, kteří se setkání 
dosud nezúčastnili.
Letošní ročník byl rozdělen do 5 tematických bloků: 
V úvodním bloku prof. Palička prezentoval nové 
technologie, které se chystají proniknout do klinické 
biochemie. Na jeho sdělení navázali kliničtí far-
maceuti z IKEMu s problematikou terapeutického 
monitorování léčiv. Zejména se věnovali antibioti-
kům – vankomycinu a aminoglykosidům.
Následovala přednáška doc. Cibička z LF v Olomou-
ci o novém předmětu „Akutní medicína“, který je 
určen pro studenty v 6. ročníku a propojuje klinické 
a laboratorní (klinicko-biochemické) semináře 
s prací studentů na simulátorech.
Po tomto sdělení následoval tradičně velmi zajímavý 
a poučný blok kazuistik. Autoři MUDr. J. Novák, P. 
Brož, J. Lacko a D. Rajdl prezentovali velice poutavě 
klinické případy v kontextu s laboratorní diagnosti-
kou. P. Brož demonstroval likvorovou diagnostiku, 
J. Novák případ autoimunitní statiny indukované 
nekrotizující myopatie včetně video-prezentací 
vývoje klinického stavu pacientky. J. Lacko prezento-

val 10 let zkušeností s elektroforézou a imunofixací. 
D. Rajdl demonstroval mj. případ falešně vysokého 
hs troponinu I u běžce ve vyšším věku.
Po večeři následoval diskuzní blok s anketou týkající 
se validace výsledků v laboratoři – diskutovalo se 
o praktickém provádění validace, nastavení automa-
tických filtrů, delta-checků atd. Následná diskuze se 
protáhla do pozdních hodin. Z výsledků ankety se 
pokusíme připravit článek pro FONS.
Druhý den zahájil blok věnovaný acidobazické 
rovnováze. Hodnocení metabolické komponenty 
dle Stewarta-Fencla bylo demonstrováno na kazuis-
tikách (P. Malina – diabetické kóma při laktátové 
acidóze vlivem metforminu a akutního selhání 
ledvin, dr. Jan Spilka z ARO Písek prezentoval dia-
betické hyperosmolární kóma s kardiorespirační 
zástavou). Prof. Jabor přednesl sdělení o případu 
hemochromatózy s těžkými acidobazickými poru-
chami v důsledku progrese onemocnění.
Neobvyklou vsuvkou byla přednáška ing. Červinky 
z firmy STAPRO o elektronické zdravotní doku-
mentaci v laboratoři, resp. jejích přínosech. Řadě 
přítomných se podařilo pochopit pozitivní efekty 
elektronizace dokumentace v laboratoři včetně 
úspor, které to přináší. To potvrdila i následná 
diskuze.
Setkání uzavřel prof. Jabor sdělením o ELF skóre 
v diagnostice jaterní fibrózy. Zajímavá byla zejmé-
na matematická korekce nepřesnosti jednotlivých 
parametrů skóre za použití přirozeného logaritmu, 
což vede jen k velmi malé nepřesnosti skóre jako 
celku.
Všichni účastníci ocenili přínos setkání, možnost 
vzájemné výměny zkušeností, ať už při přednáškách, 
diskuzi či v kuloárech a odjížděli s přáním zachovat 
tradici těchto setkání i nadále. 
Děkuji všem přednášejícím za skvěle připravené pre-
zentace, účastníkům za diskuzi a firmám ROCHE, 
BioVendor/SIEMENS, RADIOMETER, ABBOTT, 
Beckman-Coulter, Medista a Binding Site za pod-
poru setkání.

Za organizátory a účastníky setkání:  
MUDr. Pavel Malina, Ph.D.


