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ODBORNÝ PROGRAM
Středa 6. 12.2017
9:00 – 17:00 hod. Registrace účastníků – Lázeňská budova Libuše – recepce
17:00 hod. Úvodní přednáška
 Jabor A., Franeková J.: „21727 dní klinické biochemie“ (45 min)

Čtvrtek 7. 12. 2017
7:00 – 9:00 hod. Snídaně
9:00 – 10:15 hod. BLOK I: Kontrola kvality/management v laboratoři
 Ambrožová J.: „Poznámky ke statistické kontrole kvality kvantitativních metod“
(OKB-H, Nemocnice Prachatice, a.s.) (30 min)
 Veškrna Z.: „Kontrola kvality – co a jak? Kritéria, využití middlewaru, data
pro verifikaci…“ (OKB, Nemocnice Znojmo) (20 min)
 Stančík L., Minář J., Garčic L., Richter M.: „Vnitřní kontrola kvality v laboratorní
medicíně - praktické zkušenosti, SW možnosti“ (Spadia Lab, a.s., Ostrava) (15 min)
 Sluka R.: "Optimalizace skladových zásob a zajištění dostupnosti produktů
v laboratoři pomocí Abbott AlinIQ IMS.” (Abbott Laboratories, s.r.o.) (10 min)
10:15 - 10:30 hod. Coffee break
10:30 – 11:30 hod. BLOK II: Vyšetření v gynekologii a porodnictví-I.část
 Šimetka O.: „Screening a časná detekce preeklampsie ve FNO“
(Porodnicko-gynekol. kl., FN Ostrava) (20 min)
 Roubalová L.: „Diagnostika HELLP syndomu pomocí poměru sFlt-1/PlGF“
(OKB, FN Olomouc) (20 min)
 Springer D.: „Prenatální diagnostika vývojových vad v ČR“ (ÚLBLD 1.LF UK a VFN,
Praha) (20 min)
11:30 - 11:45 hod. Coffee break
11:45 – 12:50 hod. BLOK II: Vyšetření v gynekologii a porodnictví-II.část
 Medonosová A.: "Parvovirus B19 - ne jenom dětské exantémové onemocnění"
(Synlab Czech s.r.o.) (20 min)
 Minář J., Valošková K.: „Stanovení anti-Müllerianova hormonu u žen a význam
v ženské reprodukci“ (Spadia Lab, a.s, Ostrava, Nemocnice Frýdek-Místek)
(15 min)




Růžička V.: „Volný vitamin D a biologicky aktivní Anti-Muellerovský hormon“ (15
min)
Kamarytová M., Hudečková N.: „Diagnostika karcinomu děložního hrdla JINAK!
Aneb co nám řekne kombinace PCR/DNA/HPV“ (Roche, s.r.o.) (15 min)

12:50 – 14:00 hod. Oběd
14:00 – 19:00 hod. Volný program
19:00 hod. Večerní program

- diskuze k odpoledním tématům a volná sdělení
- večeře

Pátek 8. 12. 2017
7:00 – 9:00 hod. Snídaně
9:00 – 10:35 hod. BLOK III: Diagnostika v nefrologii
 Cibíček N.: "Lze vyšetřením moči (ACR) odhadnout míru poškození retinálních cév
u obézních diabetiků II. typu?" (FN Olomouc, LF UP Olomouc) (20 min)
 Kubáč P.: „Predikce glomerulární filtrace“ (OKB, Městská nemocnice Ostrava)
(20 min)
 Kurka P.: „Nefrotoxiny v běžném životě“ (ÚSL, FN Ostrava) (15 min)
 Pikner R.: „FGF23 - nový laboratorní výkon pro nefrology, endokrinology
a osteology“ (Odbor Klinických laboratoří a kostního metabolizmu, Klatovská
nemocnice a.s.) (20 min)
 Šálek T.: „Topiramátem vyvolaná metabolická acidóza a močové kameny“
(OKB, Krajská nemocnice T.Bati, a.s.) (20 min)

10:35 – 11:00 hod. Coffee break
11:00 – 12:30 hod. BLOK IV: Vyšetření v hematologii a imunochemii
 Slavík L.: „Fakta a mýty v hematologii“ (Hematoonkol.kl., FN Olomouc)“ (20 min)
 Pilátová K.: „IPF (frakce nezralých trombocytů) v diferenciální diagnostice
trombocytopenií a predikci obnovy kostní dřeně“ (OLM, Mysarykův onkol. Ústav,
Brno) (20 min)
 Kušnierová P.: „Stanovení kryoproteinů u hematoonkologických pacientů“
(ÚLD, OKB, FN Ostrava) (20 min)
 Sekaninová S.: „Vyšetření aktivní formy vitaminu B12“ (Siemens Healthcare, s.r.o.)
– (15 min)

 Bartoš V.: „Imunoanalytické stanovení Hypokretinu/Orexinu A v likvoru“
(ÚLD, OKB, FN Ostrava) (15 min)
Odborného programu je možné se aktivně účastnit i vystavením posteru. V případě
zájmu zasílejte své návrhy na e-mail: zdenek.svagera@fno.cz.

13:05 hod. - Oběd
Změna programu vyhrazena.

Děkujeme přednášejícím za odborné příspěvky, sponzorům
za finanční podporu a ostatním kolegům za účast.
Budeme věřit, že se nám povede/lo naplnit pracovní
biochemické dny v Karlově Studánce jak z odborného, tak
ze společenského hlediska a prosíme Vás tímto o zpětnou
vazbu vyplněním dotazníkových formulářů.
Budeme rádi, když se s Vámi setkáme i v roce 2018 a všem
za ÚLD, OKB, FNO ze srdce přejeme:

Požehnané Vánoce
Štěstí tomu, kdo ho nemá.
Lásku tomu, kdo je sám.
Zdraví všem, kdo nemocní jsou,
Něhu těm, co za krásou jdou.
Slepým sílu slunečních paprsků,
opuštěným srdce, která pro ně budou bít,
a všem na Vánoce a v novém roce pocit,
že je KRÁSNÉ ŽÍT!!!

