J. Vávrová, L. Pavlíková
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP ve spolupráci s Ústavem klinické biochemie a diagnostiky
Fakultní nemocnice v Hradci Králové uspořádala ve
dnech 20. a 21. května 2015 v pořadí již 33. Mezikrajské dny klinické biochemie královéhradeckého,
pardubického a jihočeského regionu, které se konaly
pod záštitou děkana Lékařské fakulty UK v Hradci
Králové prof. MUDr. RNDr. Miroslava Červinky,
CSc. a ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové
prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. Vlastní
jednání probíhalo v prostorách Nového Adalbertina
na Velkém náměstí v Hradci Králové.
Snahou organizátorů bylo poskytnout účastníkům
program konference s širším spektrem témat tak,
aby přinesl jak nové informace, tak podněty, na které
budou účastníci navazovat v kuloárních diskusích.
Pravdou je, že již úvodní přednáška se zdánlivě
vymykala běžnému klinicko-laboratornímu prostředí, nicméně měla mnoho společného s oběma
regiony, které si již řadu let předávají organizátorskou štafetu v pořádání Mezikrajských dnů. Téma
úvodní přednášky Dr. Friedeckého bylo věnováno
Jakubu Hronovi Metánovskému, slavnému jihočeskému a východočeskému dvoukrajanovi, vynálezci,
filozofovi, lingvistovi, metrologovi a vlastně trochu
cvokovi své doby. Přičteme-li ke zvolenému tématu
příslovečný projev a smysl pro humor přednášejícího, lze konstatovat, že každý si mohl najít „to své“
a s optimismem sledovat následující sdělení. Na
programu byly přednášky:
Malina P. (OKB Nemocnice Písek, a.s.)
Zamyšlení po deseti letech v oboru klinické
biochemie
Bunešová M. (FN Motol, Praha)
Preanalytika u nás a u sousedů.
Friedecký B., Palička V. (ÚKBD, FNHK)
Harmonizace a disharmonizace v klinické laboratoři. Kostní markery, enzymy a hormony jako
modelové příklady

Voříšek V., Haklová L., Kvapilová L. a kol. (ÚKBD
FNHK)
Tis červený (Taxus baccata L.) - toxicita, vybrané
kasuistiky z naší forenzní praxe
Šimečková E. (Centrální laboratoře, Nemocnice
Strakonice)
Neočekávaný laboratorní nález
Prokopcová A., Zlámalová M., Podzimková H.
(Centrum klinických laboratoří ON, a.s., Jičín)
Analytická interference při rutinním stanovení kyseliny močové a kreatininu enzymaticky
– kasuistika
Slavětínská M. (OKB, nemocnice Pelhřimov p.o.)
Setkání s TBC meningitidou
Vávrová J., Maisnar V. (ÚKBD FN HK, IV. interní
hematologická klinika FN HK)
Diagnostika mnohočetného myelomu - úskalí
laboratorních postupů a interpretace výsledků
Hyšpler R. (ÚKBD FNHK)
Biochemické markery ischemického postižení
tenkého střeva
Tichá A. (Centrum pro vývoj a výzkum, FNHK)
Možnosti ovlivnění vnitřního prostředí u pacientů
v paliativní onkologické péči
Martínková J., Kaška M., Havel E. a kol. (LFHK,
ÚKBD FNHK)
Problém dávkování hydrosolubilních antibiotik
u nemocných s polytraumaty na chirurgické JIP
Verner M., Chrdle A., Kašparová M., Chmelík V.
(Centrální laboratoře, Nemocnice
České Budějovice, a.s.)
Monitorování léčby vankomycinem v intenzivní
péči
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Malina P. (OKB Nemocnice Písek, a.s.)
Praktické problémy léčby dyslipidémií
Beránek M. (ÚKBD FNHK)
Současnost IVD diagnostických souprav určených
pro analýzu lidského genomu
Prokopcová A. (Centrum klinických laboratoří ON,
a.s., Jičín)
Stanovení stimulujících protilátek proti TSH
receptoru na analyzátoru Immulite 2000 - první
zkušenosti
M. Gloserová (Siemens)
Časná diagnostika AIM pomocí senzitivního
stanovení TnI
Kettnerová E. (Centrální laboratoře, Nemocnice
Strakonice)
Jak jsme se vypořádali s požadavky nové normy


33. Mezikrajských dnů bylo přítomno více než sto
účastníků. Věříme, že každý mohl najít pro svou
práci nějakou informaci, inspiraci nebo motivaci
v odborném programu a zároveň, že mohl využít
pro sebe příležitost příjemného společného i společenského setkání s kolegy a přáteli umocněnou
milým prostředím společenského večera. Jistým
nedostatkem večera bylo snad jen nevlídné počasí,
které neumožnilo naplno využít prostory nově
opravených květnově rozkvetlých královéhradeckých teras.

1990

České Budějovice (Hluboká nad Vltavou)

1991

Náchod

1992

Strakonice

1993

Svitavy (Milovy)

1994

Písek

1995

Trutnov (Dolce)

1996

Český Krumlov (Hrdoňov)

1997

Ústí nad Orlicí (Pec pod Sněžkou)

1998

Prachatice

1999

Jičín

2000

České Budějovice (Zátoň)

2001

Turnov (Sedmihorky)

2002

Pelhřimov

2003

Rychnov nad Kněžnou a Opočno

2004

Jindřichův Hradec

2005

Svitavy (Milovy)

2006

Písek

Seznam pořadatelů a míst dosavadních mezikrajských dnů:

2007

Trutnov

2008

Tábor - Sezimovo Ústí

1983

Hradec Králové

2009

Litomyšl

1984

Pelhřimov

2010

Strakonice

1985

Trutnov (Pec pod Sněžkou)

2011

Chrudim (Seč)

1986

Jindřichův Hradec

2012

Prachatice

1987

Havlíčkův Brod

2013

Pardubice (Svratka)

1988

Tábor

2014

Písek

1989

Pardubice (Seč u Chrudimi)

2015

Hradec Králové

Děkujeme všem přednášejícím, kteří se s námi
podělili o své zkušenosti a názory. Nemenší měrou
děkujeme také všem sponzorům, kteří společně
s organizující agenturou Studio Artefakt, s. r. o.
napomohli setkání zajistit.

ze života oboru

33. Mezikrajské dny klinické biochemie královéhradeckého, pardubického a jihočeského regionu
předávají štafetu dál. Těšíme se na setkání při 34.
Mezikrajských dnech v roce 2016 v jihočeském
regionu.



