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Zpráva o X. ročníku 
Setkání klinických 
biochemiků v Písku 
31. 10. – 1. 11. 2019
Ve dnech 31. 10. – 1. 11. 2019 se v Písku v penzionu 
U Malířských pod záštitou České společnosti klinic-
ké biochemie a Nemocnice Písek, a.s. uskutečnilo 
setkání celkem 45 klinických biochemiků – nejen 
lékařů, ale i několika analytiků a laborantek. Načer-
pat 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. MUDr. Franeko-
vá, RNDr. Friedecký). Letos se opět objevilo několik 
skutečně velmi mladých tváří, a to jak absolventů, 
tak lékařů s několikaletou praxí.
Letošní ročník byl rozdělen do pěti tématických blo-
ků: preanalytika, postanalytika, nová éra laboratorní 
diagnostiky, toxikologie a kazuistiky.
Na úvod připomněl dr. Malina předchozích devět 
ročníků setkání (osm se konalo v Písku, jedno 
v Peci pod Sněžkou). V následujícím bloku zamě-
řeném na preanalytickou fázi promluvil dr. Malina 
o preanalytice kalia a glukózy zejména se vztahem 
k dlouhotrvajícím svozům od ambulantních lékařů. 
Následovalo sdělení Bc. Špačkové o problematice 
odběrových míst, vožení vzorků na dlouhé vzdá-
lenosti, přeplácení lékařů laboratořemi a labora-
torními řetězci. Diskutována byla zodpovědnost za 
správný průbeh preanalytické fáze a všichni se shodli 
na tom, že zodpovědnost má společně ordinující 
lékař (který si vybírá příslušnou laboratoř) a zároveň 
ona laboratoř.

V následující části zaměřené na postanalytiku před-
nesl prof. Jabor sdělení o spolupráci s pacienty na 
laboratorní diagnostice. Evropská společnost labo-
ratorní medicíny má totiž záměr vtáhnout pacienty 
do triumvirátu lékař – pacient – laboratoř. Také se 
věnoval deseti principům laboratorní diagnostiky. 
Následovaly postanalytické kazuistiky dr. Viczénové 
z IKEMu a dr. Brože z FN Plzeň.
V podvečerním sdělení RNDr. Friedeckého zazněly 
myšlenky popisující moderní éru laboratorní dia-
gnostiky, tzv. 4.0. 
Druhý den ráno zahájil blok věnovaný toxikologii 
dvou autorů z Fakultní nemocnice v Hradci Králové, 
dr. Šestáka a Mgr. Mžika. První sdělení bylo zamě-
řeno na klinickou toxikologii, druhé na forenzní. 
Bylo zajímavé vidět, jak toxikologie má celou řadu 
společných bodů s klinickou biochemií. Všechny 
účastníky tento blok velice zaujal.
V posledním tradičním bloku kazusitik zahájil dr. 
Kudrna z Písku sdělením o pacientovi se vzácnou 
diagnózou polyarteritis nodosa, který se manifes-
toval mnohočetnými žilními i arteriálními trom-
bózami. Dalšími kazuistikami pokračoval dr. Lacko 
(věnoval se mozkomíšnímu moku) a dr. Novák 
(potravinová intolerance). Setkání zakončil dr. Rajdl 
prezentací kardiologických kazuistik zaměřených 
zejména na akutní koronární syndromy.
Všichni účastníci ocenili možnost vzájemné výměny 
zkušeností, ať už při přednáškách, diskuzi či v kulo-
árech a odjížděli s přáním za rok se opět setkat.
Děkuji všem přednášejícím za skvěle připravené pre-
zentace, účastníkům za diskuzi a firmám ROCHE, 
BioVendor, RADIOMETER, Binding Site a NASKL 
za podporu.

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


