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Celostátní sjezd 
České společnosti 
klinické biochemie 
po osmi letech opět 
v Plzni
XIV. celostátní sjezd České společnosti klinické bio-
chemie se konal po osmi letech opět v Plzni. Více než 
300 odborníků v klinické biochemii, lékařů, analyti-
ků i laborantů, se sešlo ve dnech 22. – 24. září 2019 
v příjemném prostředí Parkhotelu na okraji Plzně, 
v blízkosti známého Borského parku. Záštitu nad 
sjezdem převzali děkan LF UK v Plzni prof. Fínek, 
ředitel FN v Plzni dr. Šimánek, primátor statutárního 
města Plzně Mgr. Baxa, hejtman Plzeňského kraje 
Bc. Bernard a samozřejmě Mezinárodní a Evropská 
federace klinické chemie a laboratorní medicíny 
(IFCC a EFLM). 
Organizační výbor vybral šest aktuálních témat 
a garanty jednotlivých odborných bloků; těm se 
podařilo získat výborné řečníky a špičkové odbor-
níky v jednotlivých oblastech. Kromě klinických 
biochemiků se uplatnili i odborníci z jiných labora-
torních oborů, polovina přednášejících byli kolegové 
z klinických oborů. Pohled na laboratorní vyšetření 
z jejich strany byl v mnohém poučný a inspirativní. 
Většina přednášek byla provázena bohatou diskusí, 
která pak pokračovala i o přestávkách. Ostatně dis-
kusi vyvolávaly i další aktuální problémy klinické 
biochemie a laboratorní medicíny v České republice; 
jmenujme např. proces akreditace laboratoří, vzdělá-
vání jednotlivých druhů profesí v oboru, personální 
zajištění laboratorních pracovišť nebo vztah labo-
ratoří a zdravotních pojišťoven. Na sjezdu zaznělo 
28 přednášek včetně přednášek dvou zahraničních 
hostů, proběhlo devět firemních workshopů a bylo 
zveřejněno 22 posterů. Sjezd podpořilo celkem 25 
firem podílejících se na výrobě a distribuci in vitro 
diagnostik, které zde prezentovaly své nejnovější 
výrobky. Abstrakta přednášek i posterů byla zveřej-
něna ve 3. čísle časopisu České společnosti klinické 
biochemie „Klinická biochemie a metabolismus“. 
Kongres zahájila přednáška Prof. Jirsy „Dědičné 
poruchy sekrece žluče – příčiny, mechanismy a dia-
gnostika“. Následovala plenární přednáška prof. 
Matthew J. McQueena z Fakulty zdravotních věd 
McMaster University v Hamiltonu (Kanada) nazva-
ná ”International recommendations for sodium and 
potassium intake: are they realistic and achievable, 
and are they grounded in evidence-based clinical 
outcomes?“; na velkých souborech bylo ukázáno, že 

nejen vysoký příjem sodíku, ale i nízký příjem sodí-
ku a draslíku mohou vést k rozvoji závažných pro-
blémů. Prof. Antonín Jabor se pak ve své „Hořejšího 
přednášce“ zamyslel nad vztahem pacienta, klinika 
a klinického biochemika a nad dalšími problémy 
našeho oboru i nad jeho dalším možným rozvojem. 
Poslední přednáška prvého dne sjezdu nebyla z obo-
ru biochemie a laboratorní medicíny. Jan Hajšman 
poutavým způsobem seznámil posluchače s historií 
Plzně, zajímavými místy ve městě a v neposlední 
řadě i s typickými rysy plzeňského dialektu. 
Následující den sjezd začínal sérií přednášek, popi-
sujících úlohu POCT v laboratorní diagnostice 
a diskutující jeho vztah k centrální laboratoři.  Tento 
přednáškový blok byl následován plenárním sděle-
ním prof. Etienne Cavaliera z University of Liège 
(Belgie) “Vitamin D determination: analytical and 
(some) clinical considerations and perspectives“. 
Prof. Cavalier podrobně popsal metabolismus vita-
mínu D a jeho poruchy a zabýval se i metodickými 
problémy jeho stanovení. Následující blok přednášek 
seznámil posluchače s novými trendy v diagnostice, 
sledování a léčbě diabetu mellitu. Většinu řečníků 
tohoto bloku tvořili kolegové z klinických oborů; 
měli jsme příležitost získat aktuální informace 
o kontinuálním monitorování glukózy u pacientů 
s diabetem a seznámit se s nejnovějšími možnostmi 
léčby diabetiků. Poslední blok druhého dne sjezdu 
se nazýval „Laboratorní vyšetření v těhotenství“.  
Soustředil se zejména na screening vrozených vad 
plodu a časnou diagnostiku preeklampsie. 
Druhý sjezdový den tradičně končil plenární schůzí 
členů České společnosti klinické biochemie, která byla 
nezvykle hodně navštívená, a zasedáním redakční 
rady časopisu Klinická biochemie a metabolismus. 
Poslední den začal sérií přednášek z oboru endokri-
nologie; byly diskutovány analytické problémy při 
stanovení koncentrace hormonů i klinické problémy 

Obr. 1. Prof. Matthew J. McQueen při přednášce 
na sjezdu  
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při jejich hodnocení. Předposlední blok přednášek 
nás uvedl do problematiky diagnostiky akutní koro-
nární příhody a na pole preventivní kardiologie. Tři 
odborníci (kardiolog, klinický biochemik a radio-
diagnostik) na příkladech pěti pacientů s bolestí na 
hrudi ukázali, že jedině kombinace posouzení potíží 
nemocného, EKG, sonografického nálezu, labora-
torního vyšetření koncentrace hypersenzitivního 
kardiálního troponinu a zobrazovacích metod (CT 
angiografie, angiografie) přispěje ke stanovení dia-
gnózy resp. k vyloučení akutní koronární příhody. 
Dále byli přítomní seznámeni s novým evropským 
doporučením pro hodnocení dyslipidémií a jejich 
léčbu s cílem snížit kardiovaskulární riziko. Sjezd 
byl zakončen sérií pěti kazuistik, prezentovaných 
především mladými klinickými biochemiky a uka-
zujícími význam laboratorního vyšetření v diagnos-
tice a sledování průběhu onemocnění. 
Celostátní sjezd ČSKB je vždy příležitostí k ocenění 
osob, které významně přispěly k činnosti a dobrému 
jménu České společnosti klinické biochemie a k roz-
voji klinické biochemie a laboratorní medicíny 
doma i ve světě. Devátým nositelem nejvyššího oce-
nění ČSKB – Hořejšího medaile – se za svůj přínos 
oboru i Společnosti stal prof. Antonín Jabor (IKEM 
a 3. LF UK v Praze). Novými čestnými členy ČSKB 
byli jmenováni prof. Milan Jirsa (IKEM a IPVZ 
v Praze) a Miroslava Šnajdrová, zástupkyně zdravot-
ních laborantů (FN u sv. Anny, Brno). Čestné uznání 
„Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní 
medicíny“ bylo uděleno prim. RNDr. Pavlu Nezbe-
dovi, zejména za jeho neúnavnou propagaci oboru 
při výuce a vzdělávání zdravotních laborantů. 

V průběhu sjezdu byli oceněni autoři nejlepších 
odborných i edukačních prací z oboru laboratorní 
medicíny. Cena „Za nejlepší publikaci z oboru kli-
nické biochemie a laboratorní medicíny vydanou 
v roce 2018“ byla udělena prof. Viktoru Kožichovi 
a spolupracovníkům za práci „Cystationine β-
synthase deficiency: genetics“, publikovanou jako 
samostatnou kapitolu v Encyclopedia of Life 
Sciences. Animace prof. Jaroslava Racka a prof. 
Miloše Velemínského, vysvětlující principy inter-
mediárního metabolismu, obdržela cenu ČSKB 
„Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie 
a laboratorní medicína za rok 2018“. 
Celostátní sjezd je nejen místem, kde vyslechne-
me odborné přednášky a diskutujeme problémy 
laboratorní medicíny. Je vždy i místem osobních 
setkání a neformálních diskusí s kolegy a přáteli. 
Společenský program ve známé restauraci plzeň-
ského pivovaru Prazdroj Na Spilce s hudební 
skupinou Hibaj nepochybně přispěl k přátelské 
atmosféře, která sjezd doprovázela. Věřím, že 
XIV. „plzeňský“ sjezd se zařadí mezi úspěšné akce 
České společnosti klinické biochemie a celé České 
lékařské společnosti.  
Závěrem dovolte, abych poděkoval všem, kdo 
se na úspěšném průběhu sjezdu podíleli. Byli to 
členové vědeckého i organizačního výboru sjez-
du, garanti odborných bloků, autoři přednášek 
i posterů. Dík patří i firmám, bez jejichž podpory 
by se sjezd nemohl uskutečnit. Atmosféru sjezdu 
pomohli vytvářet všichni návštěvníci i pracovníci 
hotelu, kde se sjezd konal. S firmou Congress 
Business Travel, zejména s paní Monikou Šende-
rovou, která se starala o organizaci sjezdu, bylo 
radost spolupracovat; díky její profesionalitě, 
ochotě i pracovnímu nasazení vše proběhlo hladce 
a podle plánu.  
A ještě jednu informaci: vše potřebné ke sjezdu a jeho 
průběhu včetně galerie fotografií najdete na webových 
stránkách sjezdu: https://sjezdcskb2019.cz.      

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. 
předseda České společnosti klinické  

biochemie ČLS JEP 
prezident XIV. celostátního kongresu  
České společnosti klinické biochemieObr. 2. Členové výboru ČSKB během kongresu


