
8

Zpráva o Setkání  
biochemiků v Písku  
r. 2022 – XII. ročník  

P. Malina

Ve dnech 3. – 4. 11. 2022 se v Písku v penzionu  
U Malířských uskutečnil již XII. ročník Setkání 
biochemiků. Zájem o setkání letos výrazně převýšil 
očekávání a nakonec dorazilo celkem 51 účastníků. 
Jednalo se jak o lékaře, tak analytiky ve vyváženém 
poměru. 
První den byl zaměřen na biostatistiku zejména  
s ohledem na využití v klinické laboratoři a vý-
zkumu. Doc. Friedecký z FN Olomouc seznámil 
účastníky s prací v programu GraphPad, dr. Rajdl 
z FN Plzeň navázal statistickým programem Med-
Calc. Byly prezentovány možnosti obou programů, 
jejich výhody a naopak nevýhody. Statistický blok 
zakončila prim. Ambrožová z OKBH Nemocnice 
Prachatice sdělením o statistickém zpracování po-
rovnání kvantitativních metod.
Večerní diskuzní program otevřel prof. Palička  
z FN Hradec Králové otázkami na témata nadchá-
zejícího sjezdu České společnosti klinické bioche-
mie, který se bude konat v Hradci Králové. Dále 

navázal primář Šálek z Krajské nemocnice Tomáše 
Bati ve Zlíně přednáškou o možnostech ambulance 
klinické biochemie a pokračovala MUDr. Mátlová 
z OKB Nemocnice Klatovy přednáškou o on-line 
zdrojích vzdělávání pro mladé klinické biochemi-
ky.
Druhý den setkání byl zaměřen na prezentaci za-
jímavých kazuistik: Dr. Lacko z OKB Nemocnice 
Třebíč prezentoval případ extrémní hyponatrémie, 
primář Novák z Centra imunologie Nemocnice 
České Budějovice demonstroval případ vaskulitidy 
maskovaný za protrahovanou sinusitidu. Dr. Vojtí-
šek z OKB Nemocnice České Budějovice prezen-
toval atypický případ těžké pseudohypokalémie na 
podkladě konzumpce kalia leukemickými buňka-
mi, prim. Verner ze stejného pracoviště přednesl 
případ pacientky se „zmrzlým“ ramenem a hyper- 
urikémií. Poslední přednášky prrezentoval prim. 
Malina z OKB Nemocnice Písek, a.s.: Kazuistika 
pacienta s metforminem asociovanou laktátovou 
acidózou a neobvyklý případ izolované elevace 
prokalcitoninu nejspíše na podkladě intoxikace 
psychostimulanty.
Závěrečným poselstvím setkání uzavřel prof. Pa-
lička a účastníci se rozjeli do svých domovů a na 
svá pracoviště s nově nabytými poznatky. Děkuje-
me sponzorujícím firmám ROCHE a Promedica 
Praha, bez jejichž podpory by se setkání nemohlo 
uskutečnit.
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