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Nejedlého Kladno  
po jedenácté
Sedláková J., Frajer M.

Dne 8. dubna 2015 proběhlo již tradiční kladenské 
setkání „Nejedlého Kladno“. V krásném prostředí 
zrekonstruované kladenské Galerie se sešlo téměř 
150 účastníků, aby se na chvilku zaposlouchali do 
přednášek, popovídali a probrali po dlouhé zimě 
vše důležité. 
Příspěvky jsou záměrně sestaveny multioborově 
– jak v tématu, tak v osobě přednášejícího.  Poslu-
chači si vyslechnou přednášku jak od laborator-
ního odborníka, tak přednášku od lékaře klinika 
nebo ambulantního specialisty. Zpětná vazba 
a odezva na práci laboratoře z pohledu lékařů od 
lůžka či z ordinace je nejen zajímavá, ale bohužel 
také velmi vzácná- je jen málo možností, kde se 
veřejně setkávají zdravotníci napříč odbornostmi 
a mohou určitou problematiku diskutovat z růz-
ných pohledů. 
Odborný program zahájil prof. Jabor s přednáškou 
„Biomarkery poškození srdce a ledvin v sepsi“, 
ve které se věnoval využití biomarkerů, zejména 
CRP, PCT, IL6, troponinů a NGAL v různých kli-
nických situacích. Na závěr prof. Jabor zdůraznil, 
že neexistuje jeden ideální biomarker, a proto je 
vhodné jich hodnotit více naráz, protože odrážejí 
různé patofyziologické mechanismy, a jsou ome-
zeně použitelné.
Dvě velmi zajímavé přednášky spojovala proble-
matika clostridiových infekcí – prof. MUDr. Jiří 
Beneš (Clostridium difficile) hovořil o infekcích 
Clostridum difficile, možnostech jejich diagnostiky, 
léčby a prevence  z pohledu klinika a Mgr. Marcela 
Krůtová (Molekulární typizace izolátů C. difficile 
– epidemiologická studie v ČR), se zabývala epide-
miologií výskytu těchto mikroorganismů.
Přednáška MUDr. Ondřeje Sobka „Algoritmus 
likvorologického vyšetření“ nás provedla  differen-
ciální diagnostikou ve specializované likvorologii 
- co, kdy a jak vyšetřovat při neuroinfekcích, auto-
imunitních onemocněních, a dalších závažných 
onemocněních postihujících CNS.  

MUDr. Eva Fenclová se ve svém sdělení „Trombo-
filní mutace – význam a interpretace“  věnovala 
riziku trombofilních mutací s důrazem na nutnost 
vyšetřování trombofilií v populaci. 
Zajímavá přednáška primáře klatovské biochemie 
MUDr. R. Piknera na téma Osteoporóza a  labo-
ratorní vyšetření  detailně a přehledně přiblížila 
posluchačům problematiku osteoporózy, možnosti 
její laboratorní diagnostiky včetně přehledného 
komentáře k jednotlivým markerům po stránce 
analytické.
Přednáška MUDr. J. Šéblové, Ph.D. pod názvem 
„Sepse v urgentní medicíně: Obtížná diagnostika, 
nízká priorita, vysoká mortalita aneb dobře mas-
kovaný zabiják“ mapovala  případy sepse z pohledu 
rychlé záchranné služby – pro přítomné laboratorní 
pracovníky naprosto nový pohled.
Regionální konferenci uzavřela kazuistika MUDr. Š. 
Burešové, vedoucí urgentního příjmu ON Kladno, 
ve které se věnovala akutnímu poškození ledvin 
z postrenálních příčin včetně přehledného úvodu 
do problematiky AKI.
Vysoká úroveň přednášek podmíněná odbornou 
profesionalitou přednášejících, plný sál účastníků 
a krásné prostředí Galerie – přesto letošní jedenáctý 
ročník trochu organizátorům zamotal hlavu – ať už 
to bylo neplánovanou uzávěrkou vody, kterou těsně 
před zahájením akce oznámil pracovník technických 
služeb; či organizačními průtahy při polední přestávce 
a  čekání na oběd. Za všechny komplikace se tímto 
účastníkům omlouváme a doufáme, že v následujícím 
roce dopadne vše k oboustranné spokojenosti.
Na závěr ještě poděkování nejmenovanému pracov-
níkovi diagnostické firmy, který se dostavil druhý 
den na Městskou policii Kladno, aby zde vyřešil 
pokutu za parkování, která byla jemu a několika 
účastníkům během akce bohužel nadělena jako 
bonus. Tento milý pán vše policii tak krásně vysvět-
lil, že místo pokuty se jemu a ostatním dostalo 
omluvy.  
Děkujeme všem, kteří pravidelně naše jarní „Nejed-
lého Kladno“ navštěvují, děkujeme všem sponzorům 
za spolupráci a těšíme se v příštím roce opět na 
viděnou. 
Vybrané přednášky jsou se svolením autorů k dis-
pozici na www.klinickalaborator.cz.


