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Seminář Vyšetřování 
neobvyklých 
biologických 
materiálů
V. Kubíčková

27. 3. 2019 proběhl ve Fakultní nemocnici v Olo-
mouci, pod organizací Oddělení klinické biochemie, 
seminář „Vyšetřování neobvyklých biologických 
materiálů“. Akce byla zaměřena na laboratorní 
aspekty a klinické dopady vyšetření méně častých 
biologických materiálů jako jsou např. punktáty, 
stolice, suchá krevní skvrna, pot, pupečníková krev 
a další.
Seminář navštívilo bezmála 120 účastníků z řad 
odborné veřejnosti, zejména laboratorních pra-
covníků.
První přednáškový blok programu byl zaměřen 
na vyšetření punktátů. Přednosta II. Interní 
kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci doc. 
MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. seznámil posluchače 
se svými zkušenostmi o přínosu biochemického 
vyšetření punktátu cystických lézí pankreatu. 
Následovaly přednášky RNDr. Pavly Kušnierové 
a MUDr. Michala Svobody o vyšetření zánětlivých 
markerů výpotků kolena a dalších kloubů. Vše 
závěrem doplnila Mgr. Lucie Roubalová se svojí 
přehledovou přednáškou o  biochemickém vyšet-

ření punktátu v závislosti na jeho původu, stavu 
a předpokládaném obsahu. 
Následný blok věnovaný analytům vyšetřovaným 
ve stolici uvedl MUDr. Petr Kocna, CSc. svou 
přednáškou o aktuálních analytických a klinických 
aspektech vyšetřování tohoto materiálu v gastroen-
terologii. Poté doc. MUDr. Vlastimil Procházka, 
Ph.D. shrnul pohled klinika na vyšetření okult-
ního krvácení ve stolici a koloskopii. MUDr. Eva 
Karásková posluchačům ukázala využití a zejména 
aspekty hodnocení výsledků hladin kalprotektinu 
ve stolici u dětí.
V odpoledním bloku Mgr. Hana Janečková, Ph.D. 
odprezentovala aktuální možnosti suché krevní 
skvrny v laboratorní praxi. Úskalí časné novoro-
zenecké sepse a v této souvislosti využití vyšetření 
pupečníkové krve prezentoval MUDr. Jan Hálek. 
O algoritmu diagnostiky cystické fibrózy a přínosu 
provedení potního testu u tohoto onemocnění 
informoval RNDr. Jiří Lukeš. Seminář uzavřela 
RNDr. Kateřina Andelová posluchači očekávanou 
přednáškou o významu a současných možnostech 
biochemické diagnostiky post-mortem.
Z dosavadních ohlasů posluchačů můžeme seminář 
vyhodnotit jako úspěšný a zejména téma semináře 
označit jako přínosný pro každodenní praxi, s mno-
ha náměty do diskuze a možnostmi budoucího 
širšího využití.
Děkujeme všem přednášejícím za kvalitní a jistě 
přínosná sdělení, sponzorům za podporu a všem 
posluchačům za účast.


