A. Prokopcová
Ve dnech 29. a 30. května 2019 se konaly 37. Mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého,
Pardubického a Jihočeského regionu v příjemném
prostředí lázeňského resortu Tree of Life Lázně
Bělohrad. Setkání bylo organizováno pracovníky
CKL-OKB Oblastní nemocnice Jičín a. s. ve spolupráci s ČSKB. Odborný program zahrnoval 18
sdělení rozdělených do čtyř bloků.
Odborný garant akce prof. Palička zahájil program
prezentací o klinickém využití markerů FGF-23
a sklerostinu. Navazovala prezentace Dr. Vojtíška
a Dr. Vernera o reakcích organismu při zátěži
(fyzické zátěži, onemocněních, chirurgické intervenci) a obvykle souvisejícím zánětu. Úvodní blok
uzavřel Dr. Malina sdělením o aktualitách roku 2019
v problematice nádorových markerů.
Prof. Topolčan prezentoval jednoznačně pozitivní
klinické výsledky zařazení PHI do vyšetřovacích
algoritmů karcinomu prostaty. Následovala série
prezentací zajímavých kazuistik, a to i v dalším
dni odborného programu (vyšetření fetální krve,
rozpory stanovení CRP vs. prokalcitoninu, fatální
nežádoucí účinky psychofarmakologické léčby,
likvorologie, mnohočetný myelom, bisalbuminémie,
DMO s poruchou beta-oxidace MK).

Dr. Friedecký přednesl aktuální sdělení o „trnité
cestě“ laboratorního vyšetřování vitaminu D. Dr.
Ambrožová představila SW nástroj pro kvantitativní
analýzu rizik analytické fáze laboratorního vyšetření včetně jeho praktických aplikací. Dr. Vávrová
referovala o připravovaném doporučení k laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií, které
můžeme očekávat začátkem příštího roku. Jeho
součástí budou mimo jiné i doporučené interpretační texty k vyšetření elektroforézy proteinů séra.
Kolegyně Mgr. Žmolilová v dalším sdělení informovala o možnostech využití Beta-trace proteinu
u dialyzovaných pacientů.
Závěrečný blok byl věnován shrnutí činnosti metabolické ambulance ON Jičín a.s. a přehledu zkušeností s močovou linkou v Nemocnici Strakonice.
Obohacením programu byla dvě mikrobiologická
sdělení Dr. Strakové o nejčastějších původcích
močových infekcí v okrese Jičín a vývoj jejich rezistence k antibiotické terapii a závěrečná přednáška
Ing. Vaníka k problematice spalniček.
Možnosti setkat se s kolegy, podělit se o své zkušenosti, diskutovat a načerpat inspiraci využilo více
než 130 účastníků – lékařů, analytiků, zdravotních
laborantů, vystavovatelů. Odborný program byl již
tradičně doplněn o výstavní prostory partnerů akce
a též firemní workshop.
Za organizátora akce děkuji přednášejícím, partnerům i všem účastníkům za podporu a celkově
pozitivní hodnocení akce. Těším se na příští setkání
v jižních Čechách.
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