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Stapro s. r. o. ve spolupráci
s Českou společností klinické biochemie

pořádá

Sympozium klinické biochemie
FONS 2016

v pardubicích
ve dnech 11. a 13. září 2016

Vědecký výbor sympozia: Organizační výbor:
rNDr. Miroslava Beňovská, ph.D.  Jan adamec
doc. pharmDr. Martin Beránek, ph.D. Ing. Michaela Sádovská
Ing. Marek Budina pharmDr. Jiří Skalický, ph.D.
rNDr. Bedřich Friedecký, ph.D.
Ing. Zdeněk Jirsa
MUDr. pavel Malina, ph.D.
MUDr. Daniel rajdl, ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav racek, DrSc
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Témata sympozia FONS 2016
1. racionální diagnostika kardiovaskulárních chorob prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.
 e-mail: soska@fnusa.cz
2. analýza xenobiotik v klinických laboratořích doc. pharmDr. Martin Beránek, ph.D.
 e-mail: beranek@lfhk.cuni.cz
3. Informatika ve prospěch pacienta Ing. Zdeněk Jirsa
 e-mail: jirsa@stapro.cz
4. Formy vzdělávání v klinické biochemii MUDr. Daniel rajdl, ph.D.
 e-mail: rajdl@fnplzen.cz
5. racionální diagnostika abdominálních onemocnění MUDr. pavel Malina, ph.D.
 e-mail: malina@nemopisek.cz
6. Standardizace vyšetření rNDr. Bedřich Friedecký, ph.D.
 e-mail: friedecky@sekk.cz
7. racionální diagnostika chorob ledvin prof. MUDr. Jaroslav racek, DrSc.
 e-mail: racek@fnplzen.cz
8. SEKK: Kritické informace z kontrolních cyklů Ing. Marek Budina
 e-mail: budina@sekk.cz
9. Kazuistiky a nálezy při vyšetření močového sedimentu rNDr. Miroslava Beňovská, ph.D.
 e-mail: benovska.miroslava@fnbrno.cz
přednášky
Koordinátoři přednáškových bloků dají možnost prezentace vyzvaným a podle potřeby i přihlášeným 
přednášejícím. o zařazení přednášek jednejte přímo s koordinátory bloků. abstrakty přednášek zasí-
lejte po dohodě koordinátorovi bloku do 24. 5. 2016. abstrakt v elektronické podobě musí obsahovat 
název přednášky, jména autorů bez titulů a pracoviště autorů. Délka abstraktu může být maximálně 
40 řádků po 60 znacích, text nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky ani rovnice.
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Postery
abstrakty posterů zasílejte organizátorovi akce v elektronické podobě nejpozději do 24. 5. 2016  na 
e-mailovou adresu: adamec@stapro.cz. o přijetí posteru rozhodne vědecký výbor do 10. 6. 2016 a vyro-
zumění o zařazení vašeho posteru obdržíte e-mailem. Velikost ploch pro postery je 100 x 100 cm.
abstrakt musí obsahovat: název, který jasně vystihuje podstatu zkoumaného problému, jména autorů 
bez titulů, křestní jména jen iniciálou, pracoviště autorů. 
Vlastní text abstraktu musí být členěn  na: 
- cíl studie – stručné vyjádření účelu (jednou větou)
- metody – stručný popis užitých metod, dostačující k poznání, jak byly získány výsledky
- výsledky – stručný souhrn
- závěr hodnotící získané výsledky
Délka abstraktu může být maximálně 40 řádků po 60 znacích, text nesmí obsahovat tabulky, grafy, 
obrázky, rovnice.
abstrakta přednášek a posterů naleznete po uzávěrce na adrese www.sympoziumfons.cz 

Sborník
K Sympoziu FoNS bude vydán sborník, obsahující program sympozia, všechny abstrakty prezento-
vaných přednášek a přijatých posterů, firemní sdělení a inzerci, seznam partnerů sympozia a vysta-
vujících firem. Sborník obdrží ISBN a kromě jeho distribuce účastníkům sympozia bude rozeslán 
odborným knihovnám v Čr.
Technické zabezpečení
přednáškové sály budou vybaveny pC a dataprojektorem. 

Jednací řeč
Jednacími jazyky sympozia jsou čeština, slovenština a popř. angličtina bez simultánního tlumočení.

Výstava firem
Sympozium FoNS bude tradičně doprovázeno výstavou výrobců a dodavatelů pro laboratorní dia-
gnostiku. pro bližší informace o možnosti prezentace a přihlášku kontaktujte organizátora.

Registrační poplatek
plná registrace: 
do 30. 6. 2016 1.400 Kč 
při pozdější platbě nebo na místě 1.600 Kč
studenti denního studia Bc, Mgr., Ing. bez poplatku
čestní členové ČSKB, koordinátoři bloků a přednášející bez poplatku

Přihlášky na sympozium
Na sympozium je možné se hlásit prostřednictvím on-line formuláře na internetové adrese:

www.sympoziumfons.cz
Zde naleznete i objednávku ubytování a dále podrobné instrukce pro platbu registračního poplatku 
nebo opravu přihlášky.
Na této adrese budou průběžně zveřejňovány další aktuální informace o programu a přípravách 
sympozia. po redakční uzávěrce zde budou publikovány také abstrakty přednášek a posterů.

Kontaktní adresa organizátora:
Stapro s. r. o., pernštýnské nám. 51, 530 02 pardubice, tel: 467 003 111, e-mail: adamec@stapro.cz


