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Editorial

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé a partneři 
klinické biochemie,
naposledy byl pořádán sjezd ČSKB v Českých Budějo-
vicích před 10 lety. Poslední sjezd v Brně svou celkovou 
úrovní nastavil pro organizátory následujících konferencí 
velmi vysoko „pomyslnou laťku“. Pořadatelé a vědecký 
výbor se proto snažili nabídnout maximálně zajímavá 
a aktuální témata, vybrané přednášející, dobrou a profe-
sionální organizaci a celkově přívětivé prostředí s nenu-
ceným doplňkovým společenským programem.

V úvodu sjezdu vystoupí president Evropské fede-
race klinické chemie a laboratorní medicíny profesor 
Sverre Sandberg a své vstupní poselství doplní plenární 
přednáškou. Hořejšího přednášku přednese prof. MUDr. 
Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.

Témata našeho sjezdu budou prezentována v šesti 
blocích. Zaměříme se na zpracování dat, kardiovasku-
lární onemocnění, onkologii, problematiku sepse a její 
diagnostiky, toxikologii a klinickou farmakologii, z instru-
mentální analýzy pak na využití hmotnostní spektrometrie. 
V každém bloku by se měly skloubit klinické a laboratorní 
aspekty dané problematiky, proto jsme oslovili klinické 
kolegy se žádostí o prezentaci jejich úhlu pohledu na 
aktuální problematiky.

V pondělí dopoledne vystoupí se svou plenární před-
náškou prezident Slovenské společnosti klinické bioche-
mie profesor Oliver Rácz, který se dlouhodobě věnuje 
problematice diabetické neuropatie.

Po pondělním odpoledním programu proběhne pře-
dání Čestných členství a plenární schůze naší společnos-
ti. Slavnostní večer v pondělí proběhne v kulturním domě 
Metropol, kde se Vás organizátoři pokusí překvapit zají-
mavým vystoupením. K atmosféře sjezdu tradičně patří 
firemní expozice a workshopy. Budeme mít příležitost 
shlédnout i premiérové prezentace laboratorní techniky.

Všichni členové vědeckého a organizačního výbo-
ru a další pracovníci, kteří se podíleli na přípravě  
XIII. celostátního sjezdu České společnosti klinické bioche-
mie v Českých Budějovicích, věří, že se podařilo připravit 
program, který přinese účastníkům užitečné poznatky 
a nové podněty pro práci či vědeckou činnost. Věříme, 
že se nám též podařilo připravit podmínky a zázemí pro 
příjemnou a přátelskou společenskou atmosféru, která 
zůstane pozitivně zaznamenána ve vašich vzpomínkách.
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