
 
Příloha č. 1 
 

Zpráva o Setkání mladých lékařů – klinických biochemiků 
Písek, 25.-26.2.2010 

 
Ve dnech 25. až 26.2.2010 se v Písku uskutečnilo setkání pětatřiceti klinických biochemiků – lékařů ve 
věku do 45ti let. Jako hosté byli pozváni čelní představitelé oboru – prof. Palička, prof. Zima, prof. Jabor, 
prim. Kalla, RNDr. Friedecký a ing. Vávrová. Krátká sdělení se dotýkala následujících témat: vize oboru, 
postavení a úloha lékaře v laboratoři, ambulantní a konsiliární činnost, osteologická ambulance, lékařská 
kontrola výsledků, racionální indikace testů a diagnostické panely, preanalytika, high-senzitivní troponiny, 
spolupráce lékaře a analytika, vzdělávání lékařů v oboru. Po každém sdělení následovala diskuse 
s výměnou názorů, vlastních zkušeností, v některých oblastech vyplynuly požadavky na iniciaci změn. 
Některé diskusní příspěvky byly velmi emotivní, zejména k problémům v ambulantní péči, 
sdílení/nesdílení kódů a náplně vzdělávání lékařů v oboru. Z diskuse vyplynulo několik závěrů či 
usnesení: 

1. chceme jako lékaři v klinické biochemii vykonávat ambulantní činnost: 
a. kódy jsou v sazebníku, navíc díky výboru ČSKB vzniká nová odbornost 881 – ambulance 

klinické biochemie, která by měla umožnit nasmlouvání klinických vyšetření tam, kde to 
díky místnímu „folklóru“ některých poboček VZP nebylo možné (ač je v náplni oboru 
činnost v metabolických ambulancích) 

b. chceme se věnovat osteologii, což bude vyžadovat absolvování certifikovaného kurzu a 
následně vyvíjet tlak na uvolnění limitace preskripce („P“)   

2. domníváme se, že by nebylo na škodu v předatestační přípravě více klinické průpravy, 
považujeme ukončený interní kmen za dobrý výchozí bod vzdělávání klinického biochemika 

3. pro provádění lékařské kontroly výsledků potřebujeme dostupnost klinických dat pacientů (jak 
zdůraznil prof. Jabor slovy prof. Masopusta „klinický biochemik je lékařem všech pacientů 
v nemocnici“) a stejně jako např. imunologové či mikrobiologové mít možnost vykázání 
konzultace – tedy nový kód do sazebníku 

4. chceme bojovat za racionalizaci indikací laboratorních testů, vytvořit podmínky pro možnost 
reflexního resp. sekvenčního testování 

5. chceme prosadit závazné doporučení týkající se preanalytické fáze 
6. účastníci se domnívají, že práce lékaře zahrnuje jak činnosti lékařské (ambulance, konsiliární a 

konzultační činnosti), tak činnosti v laboratoři včetně řízení všech medicínských aspektů činnosti 
laboratoře 

7. logickým předpokladem realizace některých představ je spolupráce s výborem ČSKB 
 
K dosažení uvedených cílů vytvoříme pracovní skupiny. Účastníci setkání hodnotili pozitivně možnost 
vzájemné výměny názorů, zkušeností a chtějí pokračovat v započaté tradici, resp. navázat na tradici 
někdejších setkání mladých biochemiků, kterých se účastnili i analytici. 
Dovolte mi závěrem poděkovat za podporu výboru České společnosti klinické biochemie, jmenovitě 
prof.Zimovi a prof. Paličkovi, dále prof.Jaborovi, všem přednášejícím a firmám ROCHE, ABBOTT a 
SIEMENS. Snad za rok v Písku nebo někde jinde nashledanou. 
 
Za organizátory MUDr.Pavel Malina, Oddělení klinické biochemie Nemocnice Písek, a.s. 
malina@nemopisek.cz 
 
 
 




