D. Gotzmannová
Letošního setkání se zúčastnilo 165 laboratorních
pracovníků a představovali průřez odbornostmi
laboratorního komplementu ústavní i mimoústavní
péče. Počasí opět vyšlo a přesto, že sluníčko svítilo,
byly obě přednáškové místnosti zaplněny do posledního místa. Odpolední program nás seznámil se
stanovením beta blokátorů v klinické a forenzní
praxi, seznámili jsme se s využitím troponinu T
high sensitiv od firmy Roche. Zajímavá byla přednáška Dr. Kocny o automatizaci nových markerů
ve stolici a mírně depresivně zapůsobila přednáška
Smrt v přímém přenosu – skutečný záznam obrazu
i zvuku na mobilním telefonu jednoho ze tří aktérů
dýchánku, který skončil smrtí mladého člověka.
Poslechli jsme si využití monoklonálních protilátek
v laboratorní diagnostice a klinice, Stanovení aktivního vitaminu B12, Tosoh G11- nový standard ve
stanovení glykovaného hemoglobinu, Kvantitativní
vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera

na analyzátoru iRICELL 2000. Velmi zajímavá byla
přednáška Strategie TDM aminoglykosidových ATB
a vankomycinu v prostředí svozové laboratoře. Tady
byla skloubena teorie a praxe s úspěšným dopadem
pro pacienta. Potrubní poštou a jejím zavedením
do provozu FN Ostrava jsme ukončili odbornou
část programu prvního dne. Nedílnou součástí bylo
i společenské posezení, které následovalo a doba
ukončení svědčila o dobré pohodě na akci.
Druhý den jsme se opět poučili o novinkách
v mikrobiologii pod názvem Bakterie jsou stále
chytřejší a my stále rychlejší, řešili jsme s BioRadem kontrolu kvality. Laboratorní diagnostiku
alergie a histaminové intolerance, Imunologické
aspekty diabetu, Autoprotilátky u IDDM a ZnT8/
Zinc Transporter nám byl vysvětlen v podání
imunologů. FN Ostrava - hematologie předvedla
první zkušenosti s novou hematologickou linkou
Sysmex XN-9000 DI-60 a optimalizaci nákladů ve
víceoborové laboratoři FN.
Na setkání také nechybělo sdělení o financování
zdravotní péče v laboratorním komplementu
a novinky ze spolupráce s pojišťovnou a ČIA.
Děkuji všem spolupořadatelům za zajištění a možnost uskutečnit setkání v pěkné přírodě Žermanické
přehrady.
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