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Podzimní Pracovní 
den Sekce 
biochemických 
laborantů 
P. Coufal 

Ve středu 4. října 2017 se v Lékařském domě 
v Praze uskutečnil již tradiční podzimní Pracovní 
den Sekce biochemických laborantů ČSKB. Téma 
– Onemocnění jater – přitáhlo veliký počet zájemců, 
takže kapacita přednáškového sálu byla naplněna již 
v polovině srpna. 
V úvodní přednášce prof. MUDr. J. Racka, DrSc., 
předsedy výboru ČSKB, z Plzně byla edukačně pre-
zentována kazuistika pacienta s dekompenzovanou 
jaterní cirhózou, ze které všichni posluchači zcela 
jasně pochopili celý problém tohoto onemocnění.  
Druhé sdělení doc. MUDr. P. Schneiderky, CSc. 
zaznělo v duchu tématu Alkohol a játra. Autor vel-
mi pěkně rozvedl problematiku metabolismu této, 
mnohdy oblíbené, sloučeniny.
Po přestávce následovala  přednáška  Mgr. Bole-
hovské z Hradce Králové, kde byli posluchači 
seznámeni s laboratorní diagnostikou onemocnění 
jater. Zvláštní důraz kladla paní magistra na  PCR 
diagnostiku.
V předposledním sdělení prof. MUDr. V. Thona, 
Ph.D. z Ústavu klinické imunologie a alergologie 
FN u sv. Anny v Brně byla prezentována velmi 
pěkná přednáška s názvem Játra a imunitní systém. 

Zde pan profesor z pohledu klinického imunologa 
zdůraznil významnou roli složek komplementu 
v průběhu imunitní reakce, což demonstroval na 
modelu onemocnění hereditárního angioedému 
– absence C1 inhibitoru.
V závěrečné přednášce MUDr. J. Moravcová 
z Infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce v Praze 
vysvětlila teoretické, ale hlavně praktické pohledy 
na virové hepatitidy všech kategorií, včetně prevence 
a léčby, péče o rizikové skupiny (těhotné ženy, dárci 
krve, děti, narkomani atd.), hovořila i o vakcinacích  
a o tom, jak postupovat po poranění o (ne)známou 
jehlu.
Během Pracovního dne informovala předsedkyně 
Sekce biochemických laborantů ČSKB Mgr. M. 
Bunešová , MBA o novinkách v ČSKB, dále o systé-
mu dalšího vzdělávání po novelizaci zákona 96/2004 
Sb., o připravovaných Pracovních dnech a celostát-
ním sjezdu biochemických laborantů Biolab 2018, 
který se uskuteční ve dnech 27.-29. 5. 2018 v Jihlavě. 
Byla také zmíněna potřeba navýšení členů odbor-
né společnosti zejména z řad laborantů. Nakonec 
vyzvala všechny přítomné k účasti ve volbách do 
výborů ČSKB, které proběhnou v první čtvrtině 
roku 2018 a k větší aktivitě a spolupráci s výborem 
biochemických laborantů ČSKB tak, aby požadavky 
na semináře vzešly i z řad posluchačů.
Závěrem je nutno podotknout, že jsme během 
tohoto Pracovního dne prošli téměř všemi odbor-
nostmi laboratoří, které se podílejí na diagnostice  
a léčbě onemocnění jater. Z toho vyplývá, že nelze 
laboratoře a jejich výsledky od sebe oddělovat, ale 
interpretovat je komplexně, aby bylo dosaženo co 
nejlepšího efektu pro pacienta.


