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Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava ve spolupráci s Edukační divizí SEKK, spol. s r.o.,
a pod záštitou České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a OS ČLK

pořádá
pracovní den

Laboratorní a klinické
aspekty
kostního metabolismu

Konferenční sál Domova sester FN Ostrava-Poruba
středa, 9. března 2016

Akce se koná v souladu se Stavovským předpisem č. 16 ČLK. Je zařazena do registru ČLK
pod č. 42314 a ohodnocena 5 kredity. Akce je registrována KVVOPZ (č. 149/2016) a Českou
asociací sester (č. ČAS/KK/287/2016) a ohodnocena 4 kredity za pasivní účast, 5 kredity za
spoluautorství a 10 kredity za přednesení vlastní přednášky. Účastníci obdrží kopii přednášek
na CD-ROM.

Laboratorní a klinické aspekty kostního metabolismu
Tématické zaměření pracovního dne
•
•
•
•
•
•
•

Fyziologie a patologie kostní tkáně
Regulace metabolismu kostí a její poruchy
Laboratorní a klinické projevy poruch kostního metabolismu
Kostní markery a jejich diagnostické využití
Analytická problematika stanovení kostních markerů
Úloha parathyrinu a vitaminu D v homeostáze kostí
Kostní metabolismus ve světle jiných patologických stavů

PROGRAM
8:45 - 9:00

Registrace účastníků

9:00 – 9:30

V. Palička: Metabolismus kostní tkáně a jeho odraz v laboratorních
výsledcích

9:35 – 9:55

J. Vávrová: Vitamin D, jeho stanovení a role v metabolických
chorobách kostí i jinde

10:00 – 10:20

V. Palička: Léčba osteoporosy a její odraz v laboratorních výsledcích

10:25 – 10:45

Přestávka

10:50 – 11:10

R. Pikner: Kostní markery a jejich význam v diagnostice a léčbě
kostních metabolických chorob

11:15 - 11:35

B. Friedecký: Potřebná a skutečná kvalita při stanovení kostních
markerů

11:40 – 12:00

P. Schneiderka: Parathormon a jeho stanovení

12:05 – 12:25

Z. Fryšák: Hyperparatyreóza

12:30 – 12:50

Přestávka

12:55 – 13:15

S. Dusilová Sulková, V. Palička: Chronické selhání ledvin a porucha
metabolismu minerálů a kostí

13:20 – 13:40

V. Palička: Sclerostin - nová molekula v kostním metabolismu

13:45 – 14:05

V. Ščudla, J. Minařík, T. Pika, P. Krhovská, J. Bačovský, J. Hrbek:
Současný pohled na diagnostiku a léčbu myelomové kostní choroby

14:10 – 14:30

J. Minařík, J. Hrbek, P. Krhovská, T. Pika, J. Bačovský, M.
Mysliveček, M. Heřman, V. Ščudla: Algoritmus zobrazovacích metod
u mnohočetného myelomu

14:35

Zakončení pracovního dne a vydání osvědčení o účasti

_________________________________________________________________________________________

JAK SE PŘIHLÁSIT
na pracovní den ČSKB
„Klinické a laboratorní aspekty kostního metabolismu“
FN Ostrava-Poruba, 9. březen 2016

Přihlášku na akci zašlete co nejdříve na e-mail ekonom@sekk.cz. V e-mailu, kterým se přihlašujete, uveďte:
•
•
•
•

jméno(-a), příjmení a tituly osob(-y), která(-é) se akce zúčastní,
jeho (její, jejich) data narození (na certifikáty),
název a sídlo vaší organizace,
IČO a DIČ.

Tento váš e-mail budeme považovat za závaznou přihlášku a na jeho základě vám bezodkladně pošleme
e-mailem fakturu se splatností 14 dnů a zařadíme vás mezi účastníky pracovního dne. Fakturu je třeba bez
prodlení předat k proplacení (např. finanční účtárně).
Registrační poplatek na tuto akci činí 600,- Kč.
Poplatek zahrnuje konferenční materiály a drobné občerstvení. Pro zaměstnance FN Ostrava-Poruba platí
snížený registrační poplatek 300,- Kč. Autoři a jmenovitě uvedení spoluautoři prezentací neplatí účastnický
poplatek. Případné dotazy zasílejte na adresu: schneiderka@sekk.cz

