Zpráva o konání
konference Interlab
2016 v Ústí nad
Labem
Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní,
a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,
o.z. uspořádalo ve středu 8. 6. 2016 již 12. ročník
regionální mezioborové konference pro pracovníky
klinických laboratoří INTERLAB 2016, která má už
v ústecké Masarykově nemocnici tradici.
Akce se konala pod záštitou generálního ředitele
Krajské zdravotní, a.s. Ing. Petra Fialy ve Vzdělávacím institutu Krajské zdravotní, a.s.

ze života oboru

Konferenci zahájila Ing. Pavla Eliášová, vedoucí
laboratoře a odborný garant této akce, úvodním
slovem a popřála všem zúčastněným příjemný
a obohacující den.



První část středečního dopoledne byla věnována
problematice virové hepatitidy typu E, jejíž význam
v současné době stoupá, její diagnostice a léčbě
(Virová hepatitida E, Mgr. Buřičová Lenka, Klinický pohled na diagnostiku Hepatitidy E, MUDr.
Nerglová Lenka).
Dále pokračovala témata obsahující zkušenosti se
stanovením léků na oddělení klinické biochemie
Masarykovy nemocnice, jejich využití a interpretace v klinické praxi (Stanovení léků na OKB MN,
MUDr. Partlová Dagmar, Stanovení citlivosti na
ATB kvantitativně metodou v přístroji VITEK 2
Compact, Prim. MUDr. Dvořáková Lenka, Význam
a interpretace lékových hladin v klinické praxi,
PharmDr. Hromádková Lucie, Ph.D.).

Během hodinové přestávky na oběd se všichni
zúčastnění měli možnost občerstvit, vynikající
občerstvení bylo dodáno firmou Jonáš sídlící v Děčíně, ale i neformálně pohovořit na různá témata ze
svého oboru.
Odpolední blok přednášek byl věnovaný problematice jednotlivých kroků zpracování vzorku
v laboratoři, jak z pohledu laboratoře, tak z pohledu
klinického. (Emergency vs. laboratoř, Prim. MUDr.
Bednářová Jana, Když se řekne preanalytika, Ing.
Pavla Eliášová, Celkový proces vyšetřování, preanalytická fáze, MUDr. Jan Špička, MBA, přednosta
Ústavu laboratorní diagnostiky, FN Královské
Vinohrady, Vliv odběru krve na hematologické
laboratorní vyšetření, Ing. Bradáčová Pavla).
Načerpat nové poznatky přijelo více než 130 účastníků nejenom v rámci Krajské zdravotní a.s., ale
i z Litoměřic, Žatce, Vysokého Mýta, Liberce, SZÚ
Ústí nad Labem, Diagnostika s.r.o. Ústí nad Labem.
Zároveň nechyběla přítomnost zástupců sponzorských firem (ROCHE, Radiometr, Medisco, Medesa,
Medista), kteří nabízeli během přestávek mezi bloky
přednášek nové informace o produktech. Velmi nás
těšil velký zájem účastníků a fakt, že všichni byli
potěšeni kvalitou příspěvků.
Věříme, že se všem akce líbila, dík patří i sponzorům.
Těšíme se na další ročník.

Za organizátory a účastníky setkání
Ing. Pavla Eliášová a kolektiv OKB MNUL

