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Podzimní Pracovní 
den Sekce 
biochemických 
laborantů 
Petr Coufal

Ve středu 5. října 2016 se v Lékařském domě v Praze 
uskutečnil již tradiční Pracovní den Sekce bioche-
mických laborantů ČSKB. Velmi závažné a aktuální 
téma – Nádorová onemocnění prsu a prostaty – při-
táhlo veliký počet zájemců, takže kapacita přednáš-
kového sálu byla naplněna již počátkem léta. 
V pilotní přednášce MUDr. M. Nekulové, kterou 
zastoupila kolegyně M. Kapustová s názvem „Kar-
cinom prsu, karcinom prostaty“ byl velmi přehled-
ně odprezentován průřez diagnostikou a terapií 
nádorů prsu a prostaty. Od vyšetření základních 
tumorových markerů až po buněčné mechanismy 
diagnostiky a léčby nádorů i v ostatních tkáních 
organismu.
Ve druhém sdělení Mgr. M. Kapustové „Karcinom 
prostaty – přijít včas“ zazněly cenné informace 
o metodách vyšetřování prostaty včetně všech 
možných faktorů, ovlivňujících laboratorní vyšet-
ření prostaty. V rámci přednášky byla prezentována 
studie Kapros, která byla provedena ve spolupráci 
urologické kliniky a laboratoře OKB FN Olomouc. 
Závěrem byla zmíněna potřeba prevence vyšetřo-
vání prostaty.
Po přestávce následovala velmi pěkná edukační 
přednáška MUDr. K. Dvořáka z Radiologické 
kliniky FN Brno o mamografickém a sono-

grafickém vyšetřování karcinomu prsu včetně 
seznámení s mamografickými snímky a několika 
kazuistikami.
V předposledním sdělení Ing. I. Mičíkové z firmy 
Beckman Coulter se účastníkům dostalo informací 
o vyšetřování a výpočtu tzv. Indexu zdraví prostaty. 
Jedná se o novinku ve vyšetřování karcinomu pro-
staty výhradně od firmy Beckman Coulter.
Vrcholem Pracovního dne byla velmi emotivní 
přednáška kolegyně Bc. L. Moravcové z FN v Motole 
s názvem „Pohled z druhé strany.“ Paní kolegyně 
Moravcová sklidila obdiv všech účastníků za odva-
hu, se kterou předstoupila před zaplněný přednáš-
kový sál Lékařského domu, aby prezentovala svůj 
životní příběh v boji s tak zákeřným onemocněním, 
jako je rakovina prsu. 
V závěrečném sdělení informovala předsedkyně 
Sekce biochemických laborantů ČSKB Mgr. M. 
Bunešová o novinkách v ČSKB, dále o právě pro-
bíhajících jednáních ohledně změn v legislativě, 
které se mají týkat vzdělávání nejen zdravotních 
laborantů. A zmínila také potřebu navýšení členů 
odborné společnosti zejména z řad laborantů. 
Nakonec vyzvala všechny přítomné k větší aktivitě 
a spolupráci s výborem biochemických laborantů 
ČSKB tak, aby požadavky na semináře vzešly i z řad 
posluchačů.
Poděkování za tento velmi vydařený Pracovní den 
patří všem přednášejícím, zúčastněným a v nepo-
slední řadě také sponzorům – firmám Medesa, 
Beckman Coulter a Tecom Analytical Systems.
Přednesená sdělení budou, samozřejmě se souhlasem 
autorů, k dispozici na webových stránkách ČSKB. 
Věříme, že i o další témata, která připravujeme na 
Pracovní dny roku 2017, bude stejně velký zájem.
      
     


