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ODBORNÝ PROGRAM
Středa 12. 12.2018
9:00 – 17:00 hod. Registrace účastníků – Lázeňská budova Libuše – recepce
17:00 hod. Úvodní přednáška
 Zima T.: „Quo vadis laboratorní medicíno?“ (Ústav lékařské biochemie a
laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, rektor UK Praha) (45 min)

Čtvrtek 13. 12. 2018
7:00 – 9:00 hod. Snídaně
9:00 – 10:30 hod. BLOK I: Diagnostika vrozených vývojových vad








Friedecký D.: „Diagnostika DMP, aktuální stav a budoucnost?“ (Laboratoř
dědičných metabolických poruch, FN Olomouc) (20 min)
Hladíková A., Walczysková S., Gřegořová A., Grečmalová D., Kudrejová M.:
„Cystická fibróza z pohledu klinické genetiky“ (Oddělení lékařské genetiky,
FN Ostrava, Katedra biomedicínských oborů LF OU) (20 min)
Ištvánek J., Nečasová J.: „Genetická diagnostika metabolických poruch“
(Laboratoř forenzní a lékařské genetiky, Brno, AeskuLab k.s.) (20 min)
Vinohradská H., Novotná D.: „Kongenitální hypotyreóza – proč a jak
ji vyšetřujeme“ (OKB, FN Brno; Pediatrická klinika FN Brno) (20 min)
Vykydalová P.: „Molekulární diagnostika hemokoagulačních faktorů“ (DiaSorin
Czech s.r.o.) (10 min)

10:30 - 10:45 hod. Coffee break
10:45 – 12:15 hod. BLOK II: Urgentní medicína








Bílek J.: „Krvácení v urgentní medicíně“ (Oddělení centrálního příjmu,
FN Ostrava) (20 min)
Ondra P., Maier V.: „Spolupráce klinika s laboratoří, tentokrát při řešení
smrtelné intoxikace kyselinou valproovou“ (Ústav soudního lékařství
a medicínského práva, FN Olomouc) (10 min)
Křížová P.: „Invazivní meningokokové onemocnění – možnosti přesné rychlé
diagnostiky a prevence očkováním“ (Národní referenční laboratoř pro
meningokokové nákazy, SZÚ, Praha) (20 min)
Hladík M.: „Otrávené dítě – klinická diagnostika a první terapeutické kroky“
(Klinika dětského lékařství, FN Ostrava) (20 min)
Pavlík P.: „Diagnostika akutních stavů prostřednictvím bedside monitoru“
(Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie - JIP, Brno) (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 14. 12. 2017
7:00 – 9:00 hod. Snídaně
9:00 – 10:30 hod. BLOK III: Civilizační choroby








Čepová J.: „Vitamin K2 a kalciový paradox“ (Ústav lékařské chemie a klinické
biochemie, 2. LF UK a FN Motol, Praha) (20 min)
Wenchich L.: „Ovlivňuje vitamín K kalcifikaci cév?“ (Revmatologický ústav,
Oddělení klinické biochemie a hematologie, VFN Praha) (20 min)
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Stejskal D.: „Využití dechového testu C-bikarbonát u léčených obézních
pacientů“ (ÚLD, FN Ostrava; Katedra biomedicínských oborů LF OU) (10 min)
Bužga M., Švagera Z.: „Problém obezity v dětském věku“ (LF OU; ÚLD, OKB, FN
Ostrava) (15 min)
Cibiček N., Cibičková Ľ., Dygrýn J., Ditmar R., Mitáš J.: „Význam akcelerometrie
pro studium vztahů mezi pohybovou aktivitou, antropometrií, složením těla
a vybranými laboratorními parametry lipidového spektra u obézních diabetiků
2 typu“ (KTVL FN Olomouc, ÚLCHB LF UP Olomouc) (15 min)
Hložánková M.: „microRNA jako nové prediktivní markery diabetu“
(Biovendor-Laboratorní medicína a.s.) (10 min)

10:30 – 10:45 hod. Coffee break
10:45 – 12:15 hod. BLOK IV: Očkování a diagnostika infekčních onemocnění






Sagan J.: „Význam, výhody a rizika očkování“ (Klinika infekčního lékařství, FN
Ostrava) (20 min)
Vinciková A., Stiborová I., Jílková E.: „Laboratorní diagnostika spalniček“ (ZÚ,
Ústí n.L.) (20 min)
Bystroň J.: „Recidivující infekce v dětském věku (vyšetření, imunomodulace,
očkování)“ (Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Olomouc) (20 min)
Lochman I.: „Sérologická kontrola očkování a diagnostika infekčních
onemocnění“ (Spadia Lab a.s.) (20 min)
Klimíček I.: „Diagnostika vybraných kongenitálních infekcí“ (Roche s.r.o.)
(10 min)

Odborného programu je možné se aktivně účastnit i vystavením posteru. V případě
zájmu zasílejte své návrhy na e-mail: zdenek.svagera@fno.cz.
12:20 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 2019 a
všem za ÚLD, OKB, FNO ze srdce přejeme:

Betlémské světýlko šíří se krajinou,
sliby se plní – kouzelný čas.
Ten, který strávíte jen se svou rodinou,
je nejhezčí ze všech existujících krás.
Nejhezčí svátky plné magických chvil,
všechny Vaše smutky, aby dech Vánoc skryl.
Největším dárkem je, nejen v této době,
když lásku dáváte nejen sami sobě.
Zdraví, štěstí, radost a přátelství,
ať patří mezi Vaše největší bohatství.
Co Vám ještě k Vánocům navíc letos přát?
Aby každý jeden druhého měl ZE SRDCE RÁD.

Krásné vánoční svátky a
šťastný nový rok!

