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Zpráva o konání 
konference Interlab 
2017 v Ústí nad 
Labem
Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a.s. 
– Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  
uspořádalo ve středu 7. 6. 2017 již 13. ročník regio-
nální mezioborové konference pro pracovníky 
klinických laboratoří INTERLAB 2017.
Akce se konala pod záštitou generálního ředitele 
Krajské zdravotní, a.s. Ing. Petra Fialy ve Vzděláva-
cím institutu Krajské zdravotní, a.s.
Konferencí provedla Ing. Pavla Eliášová, vedoucí 
laboratoře a odborný garant této akce, na úvod 
popřála všem zúčastněným příjemný a obohacující 
den. 
Dopolední program byl věnován nikdy nekončící 
problematice odběru biologického materiálu (fy 
Schubert s.r.o.), imunofixaci proteinů a jejich využití 
v klinické praxi (Naše první zkušenosti s Imuno-
fixací proteinů, MUDr. D. Partlová, Monoklonální 
gamapatie v klinické praxi, prim. MUDr. J. Ullrycho-
vá). Využití metody průtokové cytometrie pro různé 
biologické materiály (Možnosti využití průtokové 
cytometrie na Oddělení klinické hematologie, Ing. 

P. Bradáčová, Analýza pleurálních výpotků jako 
významná podpora diagnostiky postižení orgánů 
dutiny hrudní, RNDr. Ing. P. Kelbich Ph.D.). závěr 
dopoledního programu byl zaměřen na nový marker 
sepse Presepsin (fy Medesa s.r.o.)
Odpolední program byl věnován Preeklampsii (Pre-
eklampsie – tichá hrozba, fy Roche, Preeklampsie 
v laboratoři, Ing. P. Eliášová, Praktický význam 
vyšetření poměru sFlt/PlGF v těhotenství, doc. 
MUDr. T. Binder, Csc.)
Odborný program byl zakončen přednáškou z oboru 
genetiky (záchyt mikrodelecí/mikroduplikací zahr-
nující oblast 22q11.2, Mgr. V. Čejnová a kol.)
Načerpat nové poznatky přijelo více než 140 účast-
níků nejenom v rámci Krajské zdravotní a.s., ale 
i z ostatních pracovišť Ústeckého kraje. zároveň 
nechyběla přítomnost zástupců sponzorských firem 
(ROCHE, Radiometr, Medisco, Medesa, Schubert, 
Abbott, BioVendor), 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


