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Zpráva z konference
M. Kapustová

13. 4. 2016 v Praze v Lékařském domě proběhla 
konference, pořádaná výborem sekce zdravotních 
laborantů ČSKB.
Tématem konference bylo „Vnitřní prostředí, 
biochemické monitorování nemocných intenzivní 
a resuscitační péče“.
Odborný program zahájila pilotní přednáška pana 
profesora Antonína Kazdy. Prezentace pana profe-
sora zaujala plný sál posluchačů svou přehledností 
a pojetím, které bylo edukační a tím velmi srozumi-
telné pro všechny účastníky.
Navazující přednáška Ing. Jany Špirkové z Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové přiblížila praktické 
zkušenosti z jejího pracoviště. Rozebrala pozitiva 
a negativa POCT, problémy v této oblasti a to pře-
devším problematiku nových, nezaučených sester. 
Rovněž bylo zmíněno zastoupení analyzátorů 
v laboratoři. Vyzdvihla důležitost správného měření 
a vyhodnocení. Důraz kladla na personální zajištění, 
organizaci a  nezastupitelnou edukaci.
Další přednáška byla z pracoviště IKEM. Bc. Sedl-
majerová přítomné seznámila s prací v laboratoři 
vnitřního prostředí a přednesla vlastní zkušenosti 
s prací na analyzátorech ABL. Představila jeden 

z typů analyzátoru a práci na něm, včetně progra-
mu Unity Real Time-Biorad, který sbírá výsledky 
ze všech analyzátorů na pracovištích. Možnost 
nalezení veškerých dat kontrol a kalibrací včetně 
komentářů. 
Management kontroly kvality POCT, prezentace 
přednesená Petrem Coufalem z brněnského pra-
coviště nemocnice u sv. Anny. Připomněl nutnost 
edukace všech pracovníků podílejících se na práci 
s přístroji, pracujících v režimu POCT. Zdůraznil 
ještě výraznější potřebu edukace nelaboratorních 
pracovníků (sester) pracujících na POCT analyzá-
torech. Přednesl zkušenosti s analyzátory POCT, 
glukometry, drogový screening a seznámil nás 
s velkými analyzátory POCT – GEM Premier. Jedná 
se o kazetový automatický analyzátor se systémem 
vzdálené kontroly iQM (inteligentní management 
kontroly kvality), který sám ověřuje neporušenost 
kazety a možné změny ovlivňující analytickou 
výkonnost. Kontrolní měření probíhá automaticky 
každé 3-10 minut. 
Celý program dne byl zakončen sdělením před-
sedkyně výboru ČSKB, sekce laborantů Mgr. M. 
Bunešové. Informovala účastníky o plánovaných 
akcích odborné společnosti a o jednáních a aktivi-
tách zástupců výboru. 
Přednášky byly velmi zajímavé a přínosné pro praxi. 
Na konferenci bylo přítomno 110 účastníků z pra-
covišť celé republiky. 


