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Mezikrajský 
seminář pracovníků 
klinické biochemie 
a hematologie 
Plzeňského 
a Karlovarského kraje
Králová H.

26. 3. 2015 proběhl v Plzni v Šafránkově pavilonu 
další ročník Mezikrajského semináře pracovníků 
klinické biochemie a hematologie Plzeňského a Kar-
lovarského kraje. Akce se konala pod záštitou České 
společnosti klinické biochemie ČLS JEP, odborným 
garantem byl prof. MUDr. Jaroslav Racek, Dr.Sc. 
Organizace semináře se ujali pracovníci Oddělení 
klinické biochemie MN Privamed a.s. Plzeň ve 
spolupráci s LF UK Plzeň. Seminář byl rozdělen do  
tří částí, první blok byl věnován hematologii. Úvod-
ní přednáška Mgr. Barbory Chládkové o odběru 
krve ke stanovení protrombinového času rozvířila 
diskusi ohledně preanalytické fáze koagulačních 
vyšetření. Následoval velice pěkný přehled MUDr. 
Evy Fenclové o monitorování léčby nových pero-
rálních antikoagulancií včetně popisu kalibrací 
a zdůraznění laboratorních úskalí těchto metod. 
Dále MUDr. Zdeňka Hajšmanová prezentovala 
diagnostiku von Willebrandovy choroby. Další 

dvě sdělení se týkala anémie a poruchy hemostázy 
u chronického onemocnění ledvin (přednesly prim. 
MUDr. Jitka Šlechtová a MUDr. Pavla Šiguto-
vá). V nefrologické tématice jsme pokračovali 
i v následujícím biochemickém bloku. MUDr. Jan 
Wirth nás seznámil s problematikou dialyzačních 
technik, přípravy pacienta k proceduře očišťování 
krve a nutnosti laboratorních odběrů. Ing. Ivana 
Hupáková představila novou techniku analýzy 
močových konkrementů, dostupnou na ÚKBH FN 
Plzeň – infračervenou spektrometrii. Prof. Jaroslav 
Racek nás zaujal svým sdělením o využití rastro-
vací elektronové mikroskopie v analýze močových 
kamenů a ukázal nám krásné fotografie. Tím byl 
zakončen blok zaměřený na nefrologii. Pokračovali 
jsme v přednáškách týkajících se nových doporu-
čení ČSKB. Prof. Jaroslav Racek shrnul laboratorní 
diagnostiku gestačního diabetu, MUDr. Daniel 
Rajdl velice podrobně a vtipně prezentoval navržené 
doporučení používání hypersenzitivních troponinů 
v diagnostice akutního koronárního syndromu. 
Další z novějších doporučení se týkalo diagnostiky 
vrozených vývojových vad, které nám poutavě před-
nesl MUDr. Petr Lošan. Na závěr semináře vystoupil 
Ing. David Hepnar se svým sdělením o preanalytice 
mozkomíšního moku. Mezikrajský seminář měl 
hojnou účast a zbylo i trochu času na přátelské popo-
vídání s kolegy. Děkuji všem aktivním účastníkům 
za krásná sdělení a pomoc při organizaci semináře. 
Věřím, že se i nadále zachová tradice tohoto semi-
náře a příští rok se opět v bývalém západočeském 
kraji sejdeme. 


