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Zpráva o konání 
konference Interlab 
2018 v Ústí nad 
Labem
Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, 
a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o.z. uspořádalo  ve středu 6. 6. 2018 již 14. ročník 
regionální mezioborové konference pro pracovníky 
klinických laboratoří INTERLAB 2018.
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.
Dopolední program zahájil MUDr. Jaroslav Škvor, 
primář Dětské kliniky FZS UJEP v Ústí nad Labem 
s přednáškou na téma Manipulace s glykémiemi 
a insulinem u dospívajících diabetiků, kde prezen-
toval zajímavé kazuistiky ze své praxe. Následoval 
blok dvou přednášek o kostních markerech v labo-
ratoři, který zahájila svou zajímavou prezentací 
Ing. Pavla Eliášová z Oddělení klinické biochemie 
MNUL. Na toto téma pokračovala v dalším sdělení 
MUDr. Dagmar Partlová s přednáškou o Významu 
sekundárních osteopatií na OKB MNUL. Velmi 
zajímavou prezentaci na téma Markery sepse 
přednesl přednosta Ústavu laboratorní diagnostiky 
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady MUDr. 
Jan Špička, MBA. Závěr dopoledního programu 
byl zaměřen na téma Kontroly kvality v laboratoři 
v režii Ing. Jiřího Petrů Ph.D. z firmy Bio-Rad. 

Odpolední program byl otevřen prezentací na téma 
Emergentní patologie, kterou přednesl MUDr. 
Martin Čegan, MIAC, Patologické oddělení MNUL, 
následovala přednáška  Genotypování  krevních 
skupin (RNDr. Petr Štolba, Transfuzní oddělení 
MNUL). Odborný program byl zakončen blokem 
dvou přednášek zabývajících se v současnosti velmi 
aktuálním tématem drogových závislostí.  První 
sdělení na téma Nové syntetické drogy a možnosti 
jejich stanovení v biologickém materiálu přednesla 
Ing. Andrea Novotná Rychtecká z Oddělení soud-
ního lékařství a toxikologie MNUL. Poslední velmi 
pěknou přednáškou Drogy v Ústeckém kraji a okolí 
zakončila MUDr. Pavla Zemanová z Psychiatrického 
oddělení MNUL konferenci. 
Načerpat nové poznatky přijelo více než 100 účast-
níků nejenom v rámci Krajské zdravotní a.s., ale 
i z ostatních pracovišť Ústeckého kraje. Všechna 
sdělení vyvolala živý zájem účastníků a byla dopro-
vázena diskuzí. Nechyběla ani přítomnost zástupců 
sponzorských firem (ROCHE, Radiometr, Medisco, 
Medesa, Schubert, Abbott, BioVendor, Beckman, 
Bio-Rad , Dia – Sorin, Medista), kteří nabízeli během 
přestávek mezi bloky přednášek nové informace 
o produktech. Věříme, že i na příští, patnácté konfe-
renci, která se bude konat v roce 2019, budeme moci 
přinést další informace, které přispějí k rozšíření 
našich poznatků.
Děkujeme autorům za přípravu zajímavých předná-
šek a za zájem podílet se na našich setkáních. Dík 
patří i sponzorům. 

Za organizátory a účastníky setkání: 
MUDr. Dagmar Partlová a kolektiv OKB MNUL


