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Menhir  profesora 
Masopusta
M. Bunešová

Odborný seminář „Patobiochemie metabolických 
drah a laboratorní diagnostika“ proběhl pod názvem 
„Menhir profesora Masopusta“, dne 23. 1. 2020 ve FN 
Motol, Praha a to již jako šestý v řadě těchto, nejen 
vzpomínkových, setkání.  Odborným garantem této 
akce byl  tradičně prof. MUDr. Richard Průša, CSc., 
který společně se svým týmem kolegů ÚLCHKB, 
připravil velmi zajímavý odborný program.
Několika přátelskými slovy úvodem pozdravili 
účastníky setkání pánové rektor UK  prof T. Zima, 
děkan 2. LF UK  prof.  R. Kodet a MUDr. M. Holcát, 
náměstek LPP FN Motol.
V úvodním sdělení zavzpomínal pan prof R. Průša 
na pana prof. J. Masopusta s použitím velmi zajíma-
vých, často osobních a empatických informací z let 
jeho studií a ze začátků jeho profesního působení.
Odbornou část semináře zahájil prof.  R. Kodet 
sdělením „Gastrointestinální stromální nádory“  
a prof J. Racek – „Rabdomyolýza po nadměrné 
svalové zátěži – častá příčina chybné diagnózy“. 
S „Mechanickou podporou oběhu v akutní kardio-
logii“ posluchače seznámil doc. P. Ošťádal.

Po obědě, který proběhl v přilehlých prostorách, 
kdy čas účastníci zároveň využili ke kuloárním dis-
kusím, probarvila odborné odpoledne semináře dr. 
J. Čepová svým nestandardním sdělením „Jak jsem 
se v medicíně mýlila“. S velmi zajímavou přednáš-
kou „Vydechovaný vzduch jako biologický materiál 
v klinické laboratoři a dechové testy“ prezentovala 
dr. Z. Vaníčková kolegy z VFN. Naše laboratoř, 
ÚLCHKB 2. LF UK a FN Motol se prezentovala, 
ústy doc. K. Kotašky, sdělením na téma “Peroperační 
dynamika PTH a FGF-23 u pacientů s primární 
hyperparathyreózou“.
Seminář uzavřel s informací „ELF skóre jako 
užitečný skřítek v diagnostice jaterní fibrózy“ Ing. 
V. Šefčík.
Odborné setkání, kterého se účastnilo 105 poslucha-
čů, s osobním nasazením moderovala dr. J. Čepová 
a informace byly uveřejněny i na facebookových 
stránkách FN Motol.
Děkujeme všem aktivním účastníkům, přípravné-
mu výboru včetně zajištění IT technologie, které se 
zhostil již tradičně Josef Buneš, za precizně odve-
denou práci.
Děkujeme vám, všem posluchačům, za vaši přízeň 
a těšíme se „ve stejný čas, za rok zas“.
      
  


