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

pořádá

Sympozium klinické biochemie

FONS 2022
v Pardubicích

ve dnech 18. - 20. září 2022

ze
 ž

iv
ot

a 
ob

or
u

Vědecký výbor sympozia:    Odborný garant akce:
Ing. Zdeněk Jirsa      prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.               
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.    Organizační výbor:
prof. MUDr. Richard Průša, CSc.   Jan Adamec
Ing. Leoš Raibr     Lenka Brožová
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.   Aneta Lichtenbergová
prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D.   
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA      

Úvodní přednášky:
Englišova přednáška
Vývoj � nancování zdravotnictví  

Témata sympozia FONS 2022
Covid 19 z různých pohledů    prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Laboratorní medicína v pediatrii   prof. MUDr. Richard Průša, CSc.
Trombotické a trombo� lní stavy v klinické praxi  doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.  
Biomarkery v kardiovaskulárních doporučeních  prof. MUDr. Michal Vráblík,Ph.D. 
Telemedicína a procesní sdílení informací  Ing. Leoš Raibr
Laboratorní diagnostika v revmatologii   prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Sympozium klinické biochemie FONS 2022 má charakter postgraduálního vzdělávání a bude 
ohodnoceno kredity

Přednášky

Koordinátoři přednáškových bloků připravují program z vyzvaných přednášek. O případném zařazení 
dalších přednášek do programového bloku jednejte proto přímo s jeho koordinátorem. 

Abstrakta přijatých přednášek zašlete koordinátorovi bloku do 21. 5. 2022. 

Postery

Abstrakta posterů zasílejte organizátorovi akce nejpozději do 21. 5. 2022 na e-mailovou adresu:
adamec@stapro.cz. 

O přijetí posteru rozhodne vědecký výbor do 13. 6. 2022 Vyrozumění o zařazení vašeho posteru 
obdržíte e-mailem. Velikost ploch pro postery je 100 x 145 cm.
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Abstrakta přednášek a posterů musí být koncipována takto:

 název, který jasně vystihuje podstatu zkoumaného problému v češtině (slovenštině)
 autoři sdělení, jména autorů jsou bez titulů, křestní jméno je iniciálkou
 pracoviště autorů
 elektronická adresa (e-mail) prezentujícího autora

 vlastní text abstraktu musí být členěn na:
 cíl studie: stručné vyjádření účelu (nejlépe jednou větou)
 metody: stručný popis užitých metod, dostačující k poznání, jak byly získány výsledky
 výsledky: stručný souhrn

 závěr: zhodnocení získaných výsledků

abstrakta musí dále splňovat následující kritéria:

 abstrakt musí být odeslán v elektronické podobě (word)
 kompletní text abstraktu (včetně názvu, autorů a pracoviště) má maximální rozsah 2 000 znaků včet-

ně mezer
 v názvu abstraktu neužívejte zkratky
 zkratky v textu mohou být užity, je-li při prvním užití vysvětlen jejich smysl
 text nesmí obsahovat tabulky, grafy, obrázky, rovnice, indexy
 pokud je abstrakt rozdělen na několik odstavců, použijte na konci odstavce pevné ukončení – konec 

odstavce, klávesou ENTER

Abstrakta přednášek a posterů naleznete po uzávěrce na adrese www.sympoziumfons.cz 

Sborník

K Sympoziu FONS bude vydán sborník, obsahující program sympozia, abstrakta prezentovaných 
přednášek a přijatých posterů, � remní sdělení a inzerci, seznam partnerů sympozia a vystavujících 
� rem. Sborník obdrží ISBN a kromě jeho distribuce účastníkům sympozia bude rozeslán knihovnám 
v ČR.

Technické zabezpečení

Přednáškové sály budou vybaveny PC s připojením na internet a dataprojektorem. 

Jednací řeč

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

Výstava � rem

Součástí Sympozia FONS bude tradiční výstava výrobců a dodavatelů laboratorní diagnostiky. Bližší 
informace o možnosti prezentace a přihlášku naleznete na www.sympoziumfons.cz
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Registrační poplatek

Plná registrace: 
do 4. 7. 2022      2.000 Kč 
při pozdější platbě      2.200 Kč
studenti denního studia Bc, Mgr., Ing.    bez poplatku
čestní členové ČSKB, koordinátoři bloků a přednášející  bez poplatku

Společenský večer 19. 9. 2022    300 Kč

Vstup na společenský večer platí každý, kdo se chce zúčastnit

Registrační poplatek ani společenský večer nelze platit na místě.

Přihlášky na sympozium

Na sympozium je možné se hlásit pouze on-line na internetové adrese: www.sympoziumfons.cz. Na 
této adrese budou průběžně zveřejňovány další aktuální informace o programu a přípravách sympozia. 

Kontaktní adresa organizátora:

STAPRO s. r. o., Pernštýnské nám. 51, 530 02 Pardubice
tel: 467 003 111, e-mail: adamec@stapro.cz         


