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Sympozium klinické 
biochemie FONS 
2016
Pardubice 11. – 13. září 2016

J. Adamec

Ve dnech 11. – 13. září 2016 se konalo v prostorách 
Univerzity Pardubice Sympozium klinické bioche-
mie FONS 2016. Pořadatelem sympozia byla firma 
Stapro s. r. o. ve spolupráci s Českou společností 
klinické biochemie, která byla garantem odborné-
ho programu akce. Hlavním partnerem Sympozia 
FONS v roce 2016 byla firma ABBOTT Laboratories. 
Partnery sympozia byly firmy Beckman Coulter ČR 
s. r. o., BIO-RAD spol. s r. o., DiaSorin Czech s. r. o., 
Medista spol. s r. o., Roche s. r. o., Sysmex CZ s. r. o. 
a Tecom Analytical Systems CS spol. s r. o. 
Slavnostní zahájení Sympozia FONS proběhlo v 
neděli 11. září 2016. Jeho součástí bylo i předání 
čestných členství České společnosti klinické bio-
chemie. Čestnými členy ČSKB v roce 2016 se stali 
MUDr. Václav Holeček, CSc. a prof. MUDr. Tomáš 
Zima, DrSc. MBA. 
Dále byly také předány ceny vítězům soutěže Bul-
letinu FONS o nejlepší bakalářskou a magisterskou 
práci v oblasti klinické biochemie za rok 2014/2015. 

Ceny obdržely Bc. Martina Červenková a Mgr. Ane-
ta Kovářová, obě z Fakulty chemicko-technologické, 
Univerzity Pardubice.
Oficiální program prvního dne sympozia byl 
zakončen úvodní přednáškou prof. MUDr. Vladi-
míra Paličky, CSc., Dr. h. c. nazvanou Harmonie 
a disharmonie v klinické biochemii (Englišova 
přednáška 2016).
Oba další dny byl odborný program zahájen plenár-
ními přednáškami. 
V pondělí 11. září plenární přednáškou Choosing 
wisely prof. MUDr. Antonína Jabora, CSc. a násle-
dující den pak plenární přenáškou Význam labora-
torních ukazatelů v péči o dialyzované pacienty prof. 
MUDr. Sylvie Dusilové Sulkové, Dr.Sc.
Odborný program sympozia byl rozdělen do devíti 
tematických bloků:
1. Racionální diagnostika kardiovaskulárních 

chorob 
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

2. Analýza xenobiotik v klinických laboratořích  
doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.

3. Informatika ve prospěch pacienta 
Ing. Zdeněk Jirsa

4. Formy vzdělávání v klinické biochemii 
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.

5. Racionální diagnostika abdominálních one-
mocnění 
MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
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6. Standardizace vyšetření 
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

7. Racionální diagnostika chorob ledvin 
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc

8. SEKK: Vybrané informace z cyklů EHK  
Ing. Marek Budina

9. Kazuistiky a nálezy při vyšetření močového 
sedimentu 
RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.

V rámci uvedených tematických bloků účastníci 
vyslechli celkem 34 přednášek. Součástí odborné-
ho programu byla také sekce věnovaná posterům. 
Prezentace všech přednášek a abstrakty posterů 
naleznete na stránkách www.sympoziumfons.cz
Sympoziu FONS doprovázela tradiční výstava 
výrobců a dodavatelů pro laboratorní diagnostiku, 
kde vystavovalo 20 předních firem působících na 
tuzemském trhu.

Celkem se sympozia zúčastnilo 263 účastníků a 65 
zástupců vystavujících firem.
Nedílnou součástí sympozia byl také společenský 
program. V neděli 11. září se po slavnostním 
zahájení sešli přítomní účastníci spolu se zástupci 
vystavujících firem na neformální welcome party 
s hudebním doprovodem moderního smyčcového 
kvarteru Corvus Quarter.
Slavnostní společenský večer se pak konal v příjem-
né atmosféře historických sálů pardubickém zámku 
v pondělí 12. září 2016.
Příští Sympozium klinické biochemie FONS se bude 
konat v Pardubicích v roce 2018. 


