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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 18. 6. 2019/8:00 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
 
Krajská zdravotní uspořádala již popatnácté konferenci INTERLAB 

Regionální mezioborovou odbornou konferenci pro pracovníky klinických laboratoří s názvem INTERLAB 
2019 uspořádalo Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z. Záštitu nad akcí, která se 5. června uskutečnila v Kampusu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, měl generální ředitel společnosti Ing. Petr Fiala. 

„Oceňuji, že tuto odbornou akci oddělení klinické biochemie ústecké Masarykovy nemocnice pořádá a 
konferenci mohu slíbit podporu i v dalších jejích ročnících,“ uvedl Ing. Petr Fiala, který společně s vedoucí 
oddělení Ing. Pavlou Eliášovou předal kytici s poděkováním za dlouholetou práci pro ústeckou nemocnici 
emeritní primářce oddělení klinické biochemie a zakladatelce konference MUDr. Heleně Hálové. 

Na programu v pořadí již 15. ročníku odborné konference s 95 účastníky bylo osm přednášek prezentovaných 
ve dvou blocích. Mezi přednášejícími kromě pořádajícího oddělení klinické biochemie Masarykovy nemocnice 
a jejích dalších oddělení, jako jsou infekční oddělení, oddělení klinické hematologie, oddělení klinické 
mikrobiologie, oddělení soudního lékařství a toxikologie, biomedicínské centrum a oddělení lékařské 
genetiky, měla zastoupení také Laboratoř lékařské genetiky GEnvia, s. r. o., z Prahy.  

 „Byli jsme potěšeni velkým zájmem a účastí na této konferenci. Doufám, že přednesené prezentace 
obohatily všechny přítomné. Poděkování patří i sponzorům, bez kterých by se tato akce nemohla konat. 
V závěru byli všichni pozváni na další, 16. ročník Interlabu,“ zhodnotila letošní odborné setkání Ing. Pavla 
Eliášová, vedoucí Oddělení klinické biochemie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, o. z., která byla odborným garantem konference.   

Konference se zúčastnily také primářky MUDr. Jana Ullrychová z Oddělení klinické hematologie Masarykovy 
nemocnice, o. z., MUDr. Andrea Vlčková z Oddělení soudního lékařství a toxikologie Masarykovy nemocnice, 
o. z., MUDr. Lenka Dvořáková z Oddělení klinické mikrobiologie Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. 
z., a vedoucí Oddělení laboratorního komplementu Nemocnice Teplice, o. z, Ing. Pavla Hrušková, a 
zdravotníci z dalších nemocnic Krajské zdravotní, a. s., což podtrhlo význam akce pro celý region. 

Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/     
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