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EFLM edukační on 
line moduly -EFLM 
Syllabus Course
B. Friedecký

EFLM poskytuje od ledna 2022 přes 40 edukačních 
modulů, pokrývajících celý rozsah laboratorní me-
dicíny, všechny její klíčové analytické, medicínské, 
statistické, preanalytické, postanalytické aspekty.
Zahrnuta jsou i dnes již nezbytná, ale v ČR stale 
ještě napůl ignorovaná témata genomiky (kapalná 
biopsie, cf DNA a další). Program slouží k e-lear-
ningové výuce a je prezentován formou videí. Po-
dílí se na něm přes 300 expertů (pět z České re-
publiky). Materiál byl poslaný jako e-mail členům 
EFLM Academy a objevil se současně také na Face-
booku a Twitteru. Přihláška k účasti v jednotlivých 
modulech je přiložena. Pro členy EFLM Academy 
jsou služby modulu bezplatné.

IFCC 
eAcademy-webináře 
serie 2021
B. Friedecký

Byla publikována videa 17 bloků, každý s 3-6 pre-
zentacemi. Spektrum bylo velmi široké. Od metod 
pro detekci COVID-19, přes problémy kontroly 
kvality až po prezentace o aplikaci kapalných bi-
opsií u novorozenců. Online forma převládajících 
prezentací dala možnost projevit se doposud lehce 
exotickým autorům (Uruquay, Bosna-Hercego-
vaina a mnozí jiní), což v konfrontaci s notoricky 
řadu let prezentujícími experty působilo často dost 
osvěžujícím dojmem a ve srovnání s naší součas-
nou publikační realitou někdy i dojmem mírně 
zahanbujícím. Všechny zmíněné prezentace lze 
přehrát jako videa v podobě, jak byly předneseny.
Pokud bych měl doporučit sám za sebe, pak bych 
volit bloky 
 Advancing Internal and External Quality As-

surance in a Global Scale
 Tumor Liquid Biopsy
 Value of Impact of Laboratory Medicine in Pa-

tient Case:Developing the Evidence
Právě pro jejich globální pojetí, které někam z na-
šich laboratoří mizí a pro jejich aktuálnost. Nicmé-
ně jiní si mohou vybrat jinak.Vcelku je z čeho.

kv
al

it
a 

v 
la

bo
ra

to
rn

í m
ed

ic
ín

ě

MEDISTA spol.s r.o.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

jakub.kondelik@medista.cz
Tel.: 602 710 910

 www.medista.cz

 in vitro diagnostický přístroj pro kvantitativní stanovení celkového hemoglobinu v krvi
 přesné a spolehlivé výsledky kontrol ve srovnání s velkými analyzátory
 optická technologie – měření absorbance
 měřicí rozsah: 5,0 – 25,6 g/dl
 objem vzorku: 12 – 15 µl
 doba měření: 3 sekundy
 paměť na 1 000 výsledků
 snadné a intuitivní ovládání
 USB port, RS-232
 napájení z baterie
  (adaptér)
 provozní teplota: 
  15 – 35 °C

Jediný kompletně 
bezúdržbový acidobazický 

analyzátor na světě

První inteligentní POCT s Real-Time QC®
v diagnostice krevních plynů, iontů, metabolitů a oximetrie


