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XII. Nejedlého 
Kladno
M. Frajer

6. dubna 2016 proběhla tradiční jednodenní konfe-
rence „Nejedlého Kladno“. Opět se téměř 140 účast-
níků sešlo v krásném a přívětivém prostředí Galerie 
Kladno zalité ranním sluncem, aby naslouchali 
připraveným přednáškám, ale též aby v kuloárech 
probrali co je nového.
Program byl sestaven, jak je na Kladně v posledních 
letech zvykem, jako multioborový  – díky tomu měli 
posluchači příležitost slyšet přednášky z různých 
úhlů pohledu na medicínskou problematiku a to jak 
od laboratorních pracovníků, tak i lékařů kliniků či 
ambulantních specialistů.  Zpětná vazba a odezva 
na práci laboratoře z pohledu lékařů u lůžka či 
z ordinace je velmi přínosná, a považujeme též za 
důležité nabízet příležitosti k setkávání zdravotníků 
napříč odbornostmi a prostor k jejich diskusi z více 
aspektů.
V úvodním sdělení, které již tradičně přednesl prof. 
Jabor, se zabýval vlivem terapie hypolipidemiky na 
funkci ledvin a hladiny kreatininu.  (A. Jabor - Změ-
ny sérového kreatininu při terapii hypolipidemiky).
Následovala velmi zajímavá přednáška prof. Kazdy 
(A. Kazda - Nutrice ve vztahu k metabolismu kostí), 
z které si jistě každý odnesl i praktická nutriční 
doporučení pro svůj život.
Kazuistika primáře Frajera (M. Frajer- Rekurentní 
meningitida) – pojednávala o rekurentní meningi-
tidě u kojence. Tématicky na ni navazovala MUDr. 
Zuzana Bílková s přednáškou o možnostech a limi-

tech využití PCR diagnostiky. (Z. Bílková -PCR 
diagnostika infekčních agens v likvoru).
Po pauze na oběd a občerstvení začala druhý blok 
přednášek MUDr. Nekvindová. 
(V. Nekvindová -Laboratorní ukazatele kompenzace 
diabetu), jejíž praktický pohled z ordinace terénního 
diabetologa sklidil velkou pozornost.
Další tři sdělení měla jako společný bod péči 
o budoucí maminky. Zajímavá a velmi přehledná 
přednáška Ing. Zunové o prenatální diagnostice 
(H. Zunová – Prenatální diagnostika), která podala 
ucelený přehled o všech jejích možnostech a alter-
nativách.
Toto téma dále volně rozšiřovala přednáška lékaře 
gynekologie kladenské nemocnice 
MUDr. Urbánka o diagnostice sterilit. (Š. Urbánek- 
Diagnostika sterilit.).
Konferenci uzavřela Ing. Novotná z firmy Roche, 
s aktuálním sdělením ohledně diagnostiky pre-
eklampsie, zejména v souvislosti se schválením 
úhrady těchto testů plátci veřejného pojištění (L. 
Novotná - Novinky v diagnostice a predikci pre-
eklampsie).
Vysoká úroveň přednášek podmíněná odbornou 
profesionalitou přednášejících, plný sál účastníků, 
jejich pozitivní ohlasy a krásné prostředí Galerie 
Kladno nám dávají sílu do organizování dalších 
akcí.
Na závěr ještě jednou děkujeme všem, kteří pra-
videlně naše jarní „Nejedlého Kladno“ navštěvují, 
děkujeme všem sponzorům za spolupráci a těšíme 
se v příštím roce opět na viděnou. 
Pozn.: přednášky jsou dostupné na našich webových 
stránkách: www.klinickalaborator.cz


