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ODBORNÝ PROGRAM  
 

Středa: 4. 12. 2019 
9:00 – 17:00 hod. Registrace účastníků – Lázeňská budova Libuše – recepce 
 
17:00 hod. Úvodní přednáška  
 Krejsek J.: „Komplementový systém, zpět ke kořenům“ Univerzita Karlova, 

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové, Ústav klinické imunologie  
a alergologie, (The Binding Site s.r.o.) (45 min) 

 

Čtvrtek: 5. 12. 2019  
7:00 – 9:00 hod. Snídaně 

9:00 – 10:30 hod. Blok I: Laboratorní diagnostika hematologických onemocnění  
 
 Pika T.: „Vzácné monoklonální gamapatie“ (Hemato-onkologická klinika, 

Fakultní nemocnice Ostrava) (20 min.) 
 Kvasnička T.: „Profylaxe a léčba tromboembolismu u gravidních“ (Trombotické 

centrum, ÚLBLD, Praha) (20 min.) 
 Sobotka J.: „Význam cytogenetického vyšetření u hematologických malignit“ 

(SPADIA LAB a.s.) (20 min.) 
 Štefaničková L., Plchová M., Lenhartová M.: „Trombotická trombocytopenická 

purpura jako vzácná příčina patologického močového sedimentu- kazuistika“ 
(Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Olomouc) (15 min.)  

 Vlček R., Kružík P.: „Standardizace v analýze hematologických onemocnění 
na průtokovém cytometru“ (Beckman Coulter Česká republika s.r.o.) (15 min.) 

 
10:30 - 10:45 hod. Coffee break 
 
10:45 – 12:15 hod. BLOK II: Biochemické markery diabetu mellitu  
 
 Gřegořová A.: „Diabetes mellitus z pohledu genetika“ (Oddělení lékařské 

genetiky, Fakultní nemocnice Ostrava) (20 min.) 
 Gotwaldová J.: „Srovnání stanovení HbA1c metodami HPLC a kapilární 

elektroforézou“ (Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice Brno) 
(15 min.) 

 Krystyník O.: „Adipokin WISP-1 u žen s diabetem 2. typu, jeho vztah 
k metabolickým parametrům a ukazatelům cévního poškození“ (III. interní klinika 
- nefrologická, revmatologická a endokrinologická, Fakultní nemocnice Olomouc) 
(15 min.) 

 Strnadel J.:  „Markery autoimunity DM u dětí" (Klinika dětského lékařství, 
Fakultní nemocnice Ostrava) (20 min.) 



 Vrkoč J.: „Flash Glucose Monitoring - nová výzva pro pacienty s diabetem 
i pro edukátory“ (Diabetologická a interní ambulance, Moravská Ostrava) 
(20 min.) 
 

 12:30 – 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 6. 12. 2019 
7:00 – 9:00 hod. Snídaně 

9:00 – 10:15 hod. BLOK III: Chronické onemocnění jater a ledvin – úloha klinické 
laboratoře 
 
 Vašura A.: „Biochemické markery v hepatologické klinické praxi“ (Interní klinika, 

Fakultní nemocnice Ostrava) (20 min.) 
 Karpíšek M., Hložánková M., Kotolová H., Kolář V.: „Použití MxA v diagnostice 

virových infekcí a při monitorování účinnosti léčby interferonem beta“ 
(BioVendor-Laboratorní medicína a.s.) (20 min.)  

 Prošková J., Flögelová H.: „Srovnání glomerulární filtrace dle Schwartze 
a dle cystatinu C u dětí s kongenitální solitární ledvinou“ (Oddělení klinické 
biochemie, Dětská klinika, Fakultní nemocnice Olomouc) (15 min.) 

 Andelová K., Švagera Z., Šuláková T., Bosáková A., Novikova O.: „Nové 
prognostické a prediktivní markery u dětí s chronickým onemocněním 
ledvin - retrospektivní studie“ (Oddělení klinické biochemie, Ústav  laboratorní 
diagnostiky, Fakultní nemocnice Ostrava; Katedra biomedicínských oborů 
LF OU) (20 min.) 

 
10:15 – 10:30 hod.  Coffee break  
 
10:30 – 12:05 hod. BLOK IV: Kardiovaskulární onemocnění – novinky v terapii 

a diagnostice  

 Malina P.: „Léčba dyslipidémií a statinová intolerance“ 
(Nemocnice Písek, a.s.) (20 min.) 

 Cibičková L.: „Naše zkušenosti s terapií PCSK9 inhibitory“ (Diabetologické 
centrum při III. interní klinice – nefrologické, revmatologické 
a endokrinologické, FN Olomouc) (20 min.) 



 Faldynová L.: „LDL receptor“ (Oddělení lékařské genetiky, Fakultní nemocnice 
Ostrava) (20 min.) 

 Blaho M.: „Plazmaferézy u pacientů s hypertriacylglycerolemií – riziko akutní 
pankreatitidy“ (Interní klinika, Fakultní nemocnice Ostrava) (20 min.) 

 Klimíček I.: „Klinické využití biomarkeru GDF-15 u pacientů s atriální fibrilací“ 
(Roche s.r.o.) (15 min.) 

 
Odborného programu je možné se aktivně účastnit i vystavením posteru. V případě 

zájmu zasílejte své návrhy nejpozději do 15. 11. 2019 na e-mail: 

zdenek.svagera@fno.cz. 

12:15 hod. – Oběd 

Změna programu vyhrazena. 

 


