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Pod tímto názvem uspořádal Ústav laboratorní dia-
gnostiky FN Ostrava spolu s edukační divizí SEKK, 
s.r.o., a pod záštitou ČSKB a OS ČLK již počtvrté od 
r. 2014 monotematický pracovní den. Konal se opět 
v příjemném a dobře vybaveném konferenčním sále 
Domova sester ve FN Ostrava-Poruba, a to ve středu 
9. března 2016.
Akci zahájili úvodními slovy doc. RNDr. K. Šafarčík, 
Ph.D., a doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. Na progra-
mu pracovního dne bylo 11 přednášek rozdělených 
do tří bloků. V prvním z nich zazněla půlhodinová 
úvodní přednáška prof. MUDr. V. Paličky, CSc., 
dr.h.c., o metabolismu kostní tkáně a jeho odra-
zu v laboratorních výsledcích. Následovala dvě 
20minutová sdělení o vitaminu D (Ing. J. Vávrová, 
Ph.D.) a o léčbě osteoporózy (prof. V. Palička).
Druhý blok zahrnoval čtyři sdělení, z nichž první 
bylo věnováno kostním markerům v diagnostice 
a léčbě (prim. MUDr. R. Pikner, Ph.D.), další si 

všímalo potřebné a skutečné kvality při stanovení 
kostních markerů (RNDr. B. Friedecký, Ph.D.). 
Následovala přehledná informace o parathormonu 
a jeho stanovení (doc. Schneiderka) a poslední 
sdělení tohoto bloku referovalo o aktuálním stavu 
diagnostiky a léčby primární hyperparatyreózy (doc. 
MUDr. Z. Fryšák, CSc.).
Také třetí blok obsahoval čtyři přednášky, z nichž 
první se zabývala poruchou kostního a mine-
rálního metabolismu při chronickém selhání 
ledvin (prof. MUDr. S. Dusilová Sulková, DrSc.) 
a následující informovala posluchače o nové 
molekule v kostním metabolismu, sclerostinu 
(prof. V. Palička). Poslední dvě sdělení se vztaho-
vala k myelomové kostní chorobě: jedno přineslo 
současný pohled na její diagnostiku a léčbu (prof. 
MUDr. V. Ščudla, CSc.) a druhé pojednalo o zob-
razovacích vyšetřeních u této choroby (MUDr. J. 
Minařík, Ph.D.)
Všechna sdělení měla vysokou profesionální úroveň 
a dokonalé formální zpracování. Většina z nich byla 
doplněna krátkou (z časových důvodů) diskusí.
Této odborné akce se zúčastnilo přibližně 60 regis-
trovaných posluchačů, kteří využili čas přestávek 
k neformálním setkáním a drobnému občerstve-
ní. Pořadatelé pro ně zajistili kromě programu 
a certifikátu o účasti také CD ROM s kopiemi 
přednášek.


