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Pohled ke kolegům

M. Bunešová

Dne 29. 3. 2011 proběhla 2. celostátní mikrobiolo-
gická konference organizovaná FN Brno ve spolu-
práci s profesní organizací ČAS, sekcí zdravotních 
laborantů.
Odborný program byl sestaven tak, jak probíhá 
pracovní proces v laboratorní medicíně. Po sdělení 
klinického lékaře následovala přednáška lékaře z la-
boratoře a byla proložena přednáškou zdravotního 
laboranta.
MUDr. Radana Pařízková popsala situaci pa-
cienta při jeho přijetí k léčbě s podezřením na 
zánět CNS. Uvedla popis a návrh na diferenciální 
diagnostiku a následné přistoupení k lumbální 
punkci. Své sdělení uzavřela zdůrazněním důle-
žitosti prevence. Přiblížení práce laboratoře – di-
agnostické schéma probíhající v mikrobiologické 
laboratoři, a to od požadavku lékaře, přes odběr, 
transport, přijetí vzorku laboratoří a následných 
jednotlivých laboratorních kroků až po konečnou 
identifikaci viru, přednesl zdravotní laborant. 
Přednáška obsahovala informace o předávání 
a konzultacích dílčích výsledků včetně předání 

závěrečného výsledku klinickému lékaři. Předání 
výsledků se děje většinou s komentářem, nebo 
i s konzultací laboratorního lékaře. Ve stejném 
rytmu pokračovaly i následné přednášky. Velmi 
zajímavé bylo sdělení MUDr. Petra Janků Ph.D. 
z gynpor oddělení FN Brno o významu detekce 
Streptococcus agalactiae v perinatologii. SAG 
u novorozenců je velmi závažným problémem 
a při cca 6000 porodech/rok se nejedná o malý 
úkol. Hovořil o doporučených postupech odborné 
společnosti v rámci perinatální péče a o odlišných 
postupech v prevenci a léčbě. Následné sdělení 
zdravotního laboranta už „pouze“ potvrdilo, že 
jenom kvalitní a dobře odvedená práce odborně 
zdatného laboranta je přínosem v léčbě.
Závěrem lze konstatovat, že ve všech sděleních byl 
patrný soulad a úzká spolupráce všech laboratorních 
profesionálů (zdravotních laborantů, vysokoškoláků 
analytiků, lékařů)
Neméně patrná byla i spolupráce klinických lékařů 
a lékařů pracujících v laboratoři.
Na konkrétních kazuistikách byl zjevný obrovský 
přínos této spolupráce pro pacienta a v neposlední 
řadě byla ve sdělení citelná vzájemná úcta a respekt 
mezi laboratří a klinickými pracovišti.
Ne vždy je nutné navštěvovat kurzy Teambuildingu.


