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Ostrava

Do Ostravy se sjíždí špičky z oboru lékařské genetiky
V Ostravě se dnes a zítra koná už 51. ročník cytogenetické konference. Netradiční atmosféra
ostravského Gongu a zajímavý program přilákal víc než 160 genetiků z Česka i Slovenska. Akci
pořádá ostravská CGB Laboratoř ve spolupráci s Cytogenetickou sekcí Československé biologické
společnosti a Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.
Program cytogenetické konference je velmi bohatý a zahrnuje různé oblasti činností laboratoří
lékařské genetiky. Na přetřes přijdou témata jako prenatální vyšetření, vyšetření genetických
onemocnění různého věku nebo onkogenetika. „Já osobně se nejvíc těším na přednášky týkající se
genetiky nádorů a hematologických malignit, například lymfomů, leukémií a podobně. V této oblasti
se poznatky a metody totiž velmi rychle rozvíjejí a my dnes dostáváme šanci vyhledávat a
stratifikovat pacienty pro speciální cílenou biologickou léčbu, která je prakticky šitá míru jednotlivým
pacientům,“ prozrazuje ředitelka CGB Laboratoře RNDr. Magdalena Uvírová.
Na odbornou konferenci se sjedou ty největší špičky z oboru lékařské genetiky včetně prof. Ing. Kyry
Michalové, DrSc., doc. RNDr. Zuzany Zemanové, CSc. nebo prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošové, CSc.
Samotné konferenci předcházelo zasedání výboru a plenární zasedání cytogenetické společnosti.
„Akce se těší také nebývale velkému zájmu firem poskytující reagencie nebo přístrojové vybavení do
laboratoří lékařské genetiky,“ pochvaluje si doktorka Uvírová.
Celostátní konference se vrací do ostravského regionu po dlouhých osmi letech. „Proto si nesmírně
vážíme toho obrovského zájmu. Uchazeče „na poslední chvíli“ jsme museli skoro odmítat,“ říká
ostravská cytogenetička s tím, že svůj podíl na nebývale velkém zájmu o akci sehrál nejen odborný
program, ale i výjimečné místo konání akce v podobě ostravského Gongu.
Celostátní cytogenetická konference umožňuje nejen vzájemnou výměnu zkušeností a informací
z oblasti lékařské genetiky, ale otvírá možnosti pro rozvoj spolupráce jednotlivých laboratoří.
„Dochází tak ke standardizaci našich vyšetření a metod i zavádění jednotných postupů a guidelinům.
Výsledky jsou tak pro téhož pacienta stejné, ať vyšetření provede kterákoliv laboratoř v zemi,“ dodává
doktorka Uvírová.
CGB laboratoř a.s. byla založena v roce 1994 a poskytuje diagnostickou činnost v oborech patologie a
od roku 2001 také lékařské genetiky. Počtem zaměstnanců a šíří poskytovaných služeb se řadí mezi
největší pracoviště v České republice. Laboratoř má nadregionální působnost a zajišťuje služby nejen
pro Moravskoslezský kraj, ale i pro Zlínský kraj, Brněnský kraj a Olomoucký kraj. Provádí konzultace v
rámci celé ČR, ve speciálních případech i se zahraničními odborníky.

