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Mezikrajský 
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klinické biochemie 
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Plzeňského a Karlovarského kraje, 
Klatovy, 20. 4. 2016

Z. Fejfárková, R. Pikner, J. Racek

Dne 20. dubna 2016 se uskutečnil Mezikrajský 
seminář pracovníků klinické biochemie a hema-
tologie Plzeňského a Karlovarského kraje pod 
záštitou České společnosti klinické biochemie 
ČLK JEP a Klatovské nemocnice, a.s. Každoroční 
setkání pracovníků klinických laboratoří se tento 
rok konalo v přednáškové aule v areálu Klatov-
ské nemocnice, a.s. a bylo pořádáno Odborem 
klinických laboratoří (OKL). Akce byla zahájena 
pořádajícím přednostou OKL MUDr. Richardem 
Piknerem, Ph.D. a předsedou ČSKB ČLS JEP prof. 
MUDr. Jaroslavem Rackem, DrSc.; přítomné přivítal 
i předseda představenstva Klatovské nemocnice, a.s. 
Ing. František Lešundák. 
Načerpat nové poznatky přijelo více než 160 
laborantů, analytiků, lékařů. Zároveň nechyběla 
přítomnost zástupců 13 firem, kteří nabízeli během 
přestávek mezi bloky přednášek nové informace 
o produktech.

Výběr aktuálních a zajímavých témat přilákal velký 
počet účastníků, kolegů a kolegyň z řad laboratoří 
nejen z Plzeňského a Karlovarského kraje. Zastou-
pena byla prakticky všechna zdravotnická zařízení 
Plzeňského kraje, tj. FN Plzeň, Zdravotnický 
holding Plzeňského kraje – Klatovy, Domažlice, 
Stod, Horažďovice, dále Městská nemocnice Plzeň 
Privamed, nemocnice Sušice, Mulačova nemocni-
ce, z privátních laboratoří Hemacentrum, Biolab 
Klatovy, Synlab Czech, Aeskulab, Agel – Dopravní 
zdravotnictví Plzeň, Poliklinika Tachov, Sanglab 
Karlovy Vary, Karlovarská nemocnice, nemocnice 
Ostrov. Z mimokrajských zařízení dorazili poslu-
chači z Teplic, Thomayerovy nemocnice v Praze, 
Berouna nebo Hořovic.
Do celodenního programu semináře bylo zařazeno 
15 prezentací od autorů, kteří přijali pozvání. Po 
zahájení následoval první blok odborného progra-
mu, kde v první přednášce prof. MUDr. Jaroslav 
Racek, DrSc. z FN Plzeň velmi zajímavě přiblížil 
problematiku pozitivity imunochemických testů na 
opiáty po konzumaci potravin s mákem. V druhé 
přednášce představila RNDr. Zlata Fejfárková z Kla-
tovské nemocnice projekt „Systém monitorování 
hladiny glukózy v Klatovské nemocnici“. Toto téma 
vyvolalo očekávanou rozsáhlou diskuzi. Klatovská 
nemocnice se tak pochlubila jako první zdravotnické 
zařízení v Plzeňském kraji touto úspěšnou reali-
zací komplexního měření glukózy přímo u lůžka 
pacienta. Před přestávkou následovaly přednášky 
dotýkající se problematiky stanovení vysoce senzi-



�

ze
 ži

vo
ta

 ob
or

u

tivních troponinů u novorozenců a jejich hladiny po 
narození. MUDr. Richard Pikner, Ph.D. z Klatovské 
nemocnice seznámil posluchače s daty novorozen-
ců, u kterých byly měřeny hodnoty hs-troponinu I  
(Abbott) a za ním následovala přednáška MUDr. 
Daniela Rajdla, Ph.D. z FN Plzeň, který představil 
data naměřená hs-troponinu T (Roche). Z obou 
přednášek bylo zřejmé, že hodnoty vysoce speci-
fických troponinů u novorozenců jsou aktuálním 
tématem na více pracovištích, protože aktuální 
referenční meze jsou určeny pouze pro dospělou 
populaci a v případě novorozenců je hladina hs-
troponinů často vyšší i bez klinických příznaků. 
Po přestávce měli účastníci možnost vyslechnout 
další blok zajímavých přednášek věnovaných hema-
tologické oblasti v podání prim. MUDr. Jitky Šlech-
tové a MUDr. Pavly Šigutové z FN Plzeň. Blok byl 
věnován informaci o činnosti hemofilického centra 
ve FN Plzeň a problematice nových antikoagulancií 
– přímých inhibitorů trombinu a inhibitorů faktoru 
Xa. Praktické byly informace, jak ovlivňuje léčba 
přímými antikoagulancii koagulační testy rutinní 
i speciální i o nově dostupném antidotu přímého 
inhibitoru trombinu. MUDr. Jan Vachek z VFN 
Praha a hemodialyzačního střediska Klatovské 
nemocnice zároveň doplnil problematiku použití 
nových antikoagulancií u pacientů se sníženou 
funkcí ledvin.
Během jeden a půl hodinové přestávky na oběd byla 
zájemcům umožněna prohlídka laboratoří Odboru 
klinických laboratoří.

Po této pauze následoval odborný blok zabývající se 
tématem klinicko-biochemických aspektů metabo-
lismu železa, prezentovaný MUDr. Hanou Sellna-
rovou z Domažlické nemocnice. MUDr. Roman 
Cibulka, Ph.D. z metabolické ordinace ÚKBH FN 
Plzeň představil management dyslipidémií, závaž-
ného rizikového faktoru kardiovaskulárních chorob. 
Jako poslední v tomto bloku zaujal hepatolog z 1. 
interní kliniky FN Plzeň MUDr. Václav Hejda téma-
tem „Revoluce v léčbě HCV – 100% účinnost“.
S dalším velmi zajímavým příspěvkem vystoupila 
v rámci dalšího a zároveň posledního bloku Mgr. 
Lenka Fišerová ze společnosti SangLab s kazuistikou 
vyšetření mozkomíšního moku – Leptomeningeální 
metastáza jako první projev maligního onemocnění. 
Kolegyně z laboratoře imunoanalýzy Oddělení nuk-
leární medicíny FN Plzeň MUDr. Radka Fuchsová 
a RNDr. Marie Karlíková, Ph.D. ukončily seminář 
aktuálními tématy z oblasti imunodiagnostiky („PHI 
– index zdravé prostaty, naše zkušenosti po 5 letech“ 
a „Biomarkery metastatického postižení kostí“).
Účastníci semináře obdrželi kredity kontinuálního 
vzdělávání České lékařské komory, Komory vysoko-
školsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdra-
votnictví a České asociace sester. Za rok se znovu 
sejdou na mezikrajském semináři, tentokrát v Plzni 
– pořadateli boudou Agel – Dopravní zdravotnictví 
Plzeň a Lékařské fakulta UK v Plzni.
Zájemci mohou najít přednášky na edukačním 
portálu CEVA (http://www.ceva-edu.cz), kde budou 
postupně zveřejňovány v průběhu roku 2016.


