Ve dnech 2. až 3. 6. 2016 se konaly 34. Mezikrajské
dny klinické biochemie jihočeského, královéhradeckého a pardubického kraje v nově zrekonstruovaném
Congress hotelu Clarion České Budějovice. Pracovní
dny byly rozděleny do čtyř odborných bloků.
První blok, „Laboratorní medicína v první linii“,
byl věnován tematicky změnám profilu pacientů
v průběhu 16 let v akutní nemocniční péči v jihočeském regionu; vývoji léčebných postupů v prvním
kontaktu a jejich vlivu na laboratorní diagnostiku.
Autoři zakomponovali do svých sdělení též pohled
na nárůst požadavků na „kvalitu“ zdravotní péče
a laboratorní diagnostiku a jejich dopad do každodenní činnosti zdravotnických zařízení. Blok byl
obohacen pohledem na celiakii - současné diagnostické možnosti tohoto onemocnění.
Ve druhém bloku „Komunikace klinik – laboratoř - klinik“ pan profesor Vladimír Palička velmi
atraktivně prezentoval úvodní přednášku k vyžádanému tématu „Komunikační pasti mezi klinikou
a laboratoří“. V souladu s úvodní přednáškou byla
prezentována další témata „Laboratorní markery
zánětu – kdy nám stačí C-reaktivní protein a kdy
ne?“, „Aktuální stav monoklonálních gamapatií“
a „Glycerol – vzácná interference, na kterou je
třeba pamatovat“. Úvodní bloky byly provázeny
živou diskusí.

Druhý den setkání byl zaměřen na „Regionální
sdělení“ a „Varia“. Při zahájení přednesla prim.
Ambrožová problematiku metod měření preciznosti
a biasu podle „Clinical and Laboratory Standards
Institute“ (EP15 A3), k této přednášce byla vedena
poněkud vzrušenější diskuse, která svým charakterem by jistě, společně s velmi odborně přednesenou
přednáškou, více patřila do bloku „Komunikační
pasti…“. Základní výstup z této diskuse vnímám
jako potřebu si vždy ujasnit správný a aktuální
výklad pojmů a poté podle kvalifikace a rozumu
volit vhodné postupy. Zajisté to není naposledy,
co se na našich setkáních budeme věnovat těmto
kvalitativním ukazatelům a hledat rovnováhu mezi
puristickým přístupem a praktickým přínosem.
V závěru druhého dne zazněly přednášky zaměřené na „novinky“ z portfolia diagnostických firem,
postihující preanalytickou fázi, organizaci práce
v laboratoři a speciální analytické metody. Bylo
potěšující, že převážná většina účastníků setrvala
až do zakončení setkání, byť je mnohé čekala velmi
dlouhá cesta domů v páteční špičce. Semináře se
zúčastnilo 129 registrovaných účastníků.
Dovolte mi tímto poděkovat všem účastníkům,
především aktivním, kteří připravili velmi zajímavé
přednášky. Děkuji rovněž všem zúčastněným firmám, které přispěly svými silami a prostředky ke
zdárnému průběhu naší akce. Odborný program
s názvy přednášek a jejich autory naleznete na www
stránkách naší odborné společnosti.
Věříme, že se budeme moci těšit na další pokračování tradice.
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