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Cestovní zpráva 
z kongresu  
EUROMEDLAB 2013 
v Miláně

Kotačková L.  

Ve dnech 19. - 23. 5. 2013 se konal 20. kongres 
EUROMEDLABu v Miláně, kterého jsem se měla 
možnost aktivně zúčastnit. S kolegou Mgr. Ferdi-
nandem Losem jsme jeli prezentovat poster ohledně 
účinnosti preventivních opatření na snížení hladiny 
plumbémie u pracovníků v bateriovém průmyslu. 
Cesta do Milána se hned na začátku mírně zkompli-
kovala, protože se všichni pasažéři nevešli do letadla 
z důvodu překnihování letu. Dalšího letadla jsme se 
dočkali za 5 hodin a přes bouřky nad Německem 
a Itálií jsme přistáli na letišti v Malpenze. Tím však 
komplikace neskončily. Plánovanou cestu vlakem 
z letiště do Milána jsme také museli změnit, pro-
tože vlaky zrovna stávkovaly. Naštěstí autobusy do 
Milána jezdily, takže po 22. hodině jsme se konečně 
dostali do hotelu. Tím jsme přišli o uvítací ceremonii 
s koncertem a přednáškou.
Následující den jsme již navštívili obrovské kongre-
sové centrum, které ve třech patrech hostilo EURO-
MEDLAB. Vyslechli jsme jen několik přednášek. 
Spíše jsme se chtěli připravovat na prezentování 
posteru, který byl zařazen do „poster walk discus-
sion“. Nakonec to byla příjemná záležitost a ještě 
příjemnější bylo zjištění následující den, že náš 
poster byl oceněn.

Další dny už tedy nebyly „pracovní“. V podstatě měly 
stejný scénář. Ráno přednášky z různých oblastí, pak 
procházení posterů a firemních stánků a následně 
workshopy. Témata přednášek byla široce zaměřená, 
zajímavá a velmi často přednášená předními odborní-
ky. Příjemně mě překvapila sekce o miRNA, krátkých 
nekódující RNA, které se považují za pravděpodobné 
budoucí markery celé řady onemocnění, a to ještě ve 
velmi časných stádiích. Navíc se zvažuje i jejich využití 
v léčbě mnoha chorob. Další přednášky, které je nutno 
vyzdvihnout, jsou přednášky o publikační etice a pla-
giátorství. Tyto přednášky byly velmi přínosné pro 
začínající vědce. Nejenže byly užitečné k tomu, čeho 
by se člověk měl vyvarovat, jak správně vše ocitovat 
(včetně autocitací), ale také poskytovaly jednoduché 
a jasné návody, jak práci strukturovat. Také poukázaly 
na současný stav publikování – s obrovským celosvě-
tovým výskytem plagiátorství.
Samozřejmě jsme nevynechali prohlídku Milána. 
Milán je rovinaté město s krásným, poněkud men-
ším historickým centrem. Takže není problém jej 
ve dvou dnech celkem dobře poznat. Dominantou 
je gotická katedrála Duomo na Náměstí Dómu 
(Piazza del Duomo), odkud se dá zastřešenou pasáží 
s luxusními obchody (Galerie Viktora Emanuela II.) 
projít ke slavné La Scale a soše Leonarda da Vinciho. 
Je tam samozřejmě mnohem více památek, ale tyto 
byly pro mě ty nejpůsobivější.
Celý kongres byl velmi dobře zorganizován. Obsah 
přednášených témat byl pestrý a bohatý a každý si 
tak našel své téma. Účast na kongresu byla jedno-
značně přínosem a velkou zkušeností.

Účast na kongresu byla podpořena cestovním grantem 
výboru ČSKB.


