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Ve středu 3. října 2018 se v Lékařském domě v Praze 
uskutečnil již tradiční podzimní Pracovní den Sekce 
biochemických laborantů ČSKB. Téma – Metabo-
lický syndrom – přilákalo veliký počet zájemců, 
takže kapacita přednáškového sálu byla naplněna 
již v polovině září. Na seminář ale dorazilo jen 88 
účastníků. 
V úvodní přednášce prof. MUDr. V. Sošky, CSc. 
z OKB FN u sv. Anny v Brně byly velmi přehledně 
prezentovány souvislosti mezi klinikou a labora-
torními výsledky pacientů nejen s metabolickým 
syndromem, ale účastníci byli též poučeni o prevenci 
tohoto závažného stavu. Jsem pevně přesvědčen, 
že všichni posluchači zcela jasně pochopili celý 
problém tohoto onemocnění.  
Druhé sdělení prof. MUDr. M. Vrablíka, Ph.D. 
z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha zaznělo 
v duchu tématu význam krevních lipidů nejen 
u metabolického syndromu. A jako se neustále mění 
a doplňuje celá medicína, tak i z této přednášky si 
posluchači odnesli fakt, že už není tak úplně pravda 
to, co se ve škole učili o HDL a LDL cholesterolu.  
Po přestávce následovala přednáška Mgr. M. Bune-
šové, MBA  z ÚLCHKB 2. LF UK a FN Motol, Pra-
ha, kde byli posluchači seznámeni s laboratorními 
možnostmi zpracování lipemických sér.

V předposledním sdělení MUDr. Z. Marinova 
z dětské obezitologické ambulance FN Motol, Praha 
byla prezentována velmi pěkná přednáška s názvem 
Obezitologie od dětství k dospělosti. Tato přednáška 
byla pro celé auditorium zcela jistě velkou výstrahou, 
jak předcházet těžkým zdravotním komplikacím, ke 
kterým vede obezita, a to nejen u dětí.
V závěrečné přednášce kolegyně A. Hálové rovněž 
z FN Motol s názvem Zázračné diety jsme se utvrdili 
ve známé pravdě, že žádná dieta není zázračná, ale 
každá je nevyvážená po stránce živin i energie a pro-
to vždy po jejím skončení vede k tzv. jojo efektu. 
Věřím, že si po všech přednáškách, které se setkaly 
s velmi pozitivní odezvou, mnozí z nás  uvědomí  
zda není na čase změnit životní styl, a to po stránce 
stravovací i pohybové. Pak bychom se nemuseli 
obávat komplikací metabolického syndromu. 
Během Pracovního dne informovala předsedky-
ně Sekce biochemických laborantů ČSKB Mgr. 
M. Bunešová, MBA o novinkách v ČSKB, dále 
o výsledku voleb do výboru sekce BL a představila 
členy výboru. V rámci zprávy o činnosti výboru 
biochemických laborantů informovala o aktivitách, 
které probíhají ve spolupráci s profesními společ-
nostmi oboru ZL. Bylo také apelováno na potřebu 
navýšení počtu členů odborné společnosti zejména 
z řad laborantů. Vždyť ze všech zúčastněných na 
tomto semináři bylo pouze 26 % posluchačů členy 
odborné společnosti. 


