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

pořádá

Sympozium klinické biochemie 
FONS 2018

v Pardubicích ve dnech 16. až 18. září 2018
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK  

(ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. 

Vědecký výbor sympozia:
Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D. 
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.
RNDr. David Friedecký, Ph.D.  
Ing. Zdeněk Jirsa
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
Ing. Petra Korchová
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. H. c.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

odborný garant akce:
Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

organizační výbor:
Jan Adamec
Aneta Lichtenbergová
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

témata sympozia FoNS 2018
eHealth, dopad na laboratoře Ing. Zdeněk Jirsa, Ing. Leoš Raibr 
 e-mail: jirsa@stapro.cz

Jak se domlouvá kost a srdce prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr. H. c. 
 e-mail: palicka@lfhk.cuni.cz

Přínos nových technologií v rutinní laboratoři RNDr. David Friedecký, Ph.D. 
– kam nás posunula hmotnostní spektrometrie email: david.friedecky@upol.cz 
v posledních deseti letech

Klinická biochemie v extrémních situacích Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D. 
Jak reagovat v praxi? email: helena.brodska@vfn.cz

Jsou nové terapie výzvou prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 
pro klinické biochemiky? email: anja@ikem.cz

Ovlivnění oboru způsobem PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D. 
financování email: jiri.skalicky@npk.cz

Výsledky programů EHK jsou více RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. 
než dokument pro akreditace email: friedecky@sekk.cz 
a pojišťovny?

Jsou TAT (turnaround time) a kvalita prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D. 
partneři nebo protivníci? email: marta.kalousova@lf1.cuni.cz

Méně akreditace nebo lépe Ing. Petra Korchová 
pojatá akreditace? email: petra.korchova@medila.cz
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přednášky
Koordinátoři přednáškových bloků připravují program především z vyzvaných přednášejících, ale 
podle potřeby mohou doplnit program i přihlášenými přednáškami. O zařazení přednášek jednejte 
proto přímo s koordinátory bloků. Abstrakty přijatých přednášek zasílejte koordinátorovi bloku 
do 25. 5. 2018. 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.

postery
Abstrakty posterů zasílejte organizátorovi akce v elektronické podobě nejpozději do 25. 5. 2018  na 
e-mailovou adresu: adamec@stapro.cz. O přijetí posteru rozhodne vědecký výbor do 11. 6. 2018 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.
Abstrakty 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 
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 2. 7. 2018 1.500 Kč 
při pozdější platbě nebo na místě 1.700 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, kde 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


