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V příjemném prostředí konferenčního sálu Domova
sester Fakultní nemocnice Ostrava se tentokrát sešlo
podstatně méně účastníků, než v předchozích šesti
ostravských akcích tohoto typu. Nejpravděpodobnějším důvodem nižšího zájmu asi byla novelizace
zákona č. 96/2004, kterou byl zrušen povinný
kreditní systém postgraduálního vzdělávání pro
nelékařská povolání daný vyhláškou 423/2004. Na
přibližně 30 účastníků, kteří přesto přijeli, však čekal
velmi hodnotný a pestrý odborný program.
První blok přednášek zahájil doc. RNDr. Kristian
Šafarčík, Ph.D., který ve svém úvodním sdělení shrnul některé hlavní směry aktuálního vývoje a využití
nových nádorových markerů.
Na toto téma navázala v dalším sdělení MUDr. Pavla
Petrová. Ze širšího pohledu a na podkladě zdravotnické závažnosti onkologických onemocnění, prezentovala trendy jejich prevalence, incidence a mortality
v několika posledních desetiletích. Dále se věnovala
významu laboratorní diagnostiky a soustředila se na
skupinu vybraných novějších a perspektivních nádorových markerů. Třetím sdělením této části pracovního dne byla přednáška Mgr. Kateřiny Mičové, Ph.D.,
pojednávající o monitorování pacientů s chronickou
myeloidní leukémií (CML). Představila v ní způsob
a význam sledování tyrosinkinázových inhibitorů
používaných v léčbě CML.
Na úvod druhého bloku zazněla přednáška doc. ing.
Drahomíry Springer, Ph.D., o externím hodnocení
kvality stanovení nádorových markerů. Tato oblast

má řadu specifických úskalí, podobně jako jiné
techniky, mezi nimiž dosud převažují imunoanalytické metody. Následovaly dvě prezentace autorek
z Masarykova onkologického ústavu v Brně. Autorkou první z nich byla Mgr. Kristina Greplová, která
posluchače informovala o síti biobank BBMRI-CZ,
jako nástroji pro posílení translačního onkologického výzkumu. Ve druhé přednášce se doc. RNDr.
Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D., zabývala falešnou
pozitivitou a negativitou při stanovení nádorových
(bio)markerů. Ani jedna z těchto dvou přednášek
se však z rozhodnutí autorek, bohužel, nestala součástí společného CD-ROM s kopiemi sdělení z této
odborné akce.
Třetí blok dvou přednášek zahájil MUDr. Petr Kocna, CSc., svým bohatě dokumentovaným sdělením
o screeningu kolorektálního karcinomu. V aktuálně updatované přednášce pohovořil   především
o významu kvantitativní analýzy hemoglobinu ve
stolici. Posledním, avšak zcela zásadním sdělením
byla přednáška prof. MUDr. Bohuslava Melichara,
Ph.D., o laboratorní diagnostice v onkologii jako
celku. Tento náš přední klinický onkolog s vysokým přehledem zhodnotil postavení laboratorní
diagnostiky a zvláště stanovení nádorových markerů
v souhře celého léčebně diagnostického procesu
a péče o onkologicky nemocného člověka.
Všechna sdělení vyvolala živý zájem účastníků
a byla doprovázena bohatou diskusí. Účastníci
pracovního dne obdrželi, jako obvykle, program,
potvrzení o účasti a kopie většiny přednášek na CDROM. Na úvod a ve dvou přestávkách pracovního
dne se při kuloárových jednáních podávalo drobné
občerstvení.
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