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Sympozium klinické 
biochemie FONS 
2018
Pardubice 16. – 18. září 2018

J. Adamec

Sympozium klinické biochemie FONS 2018 se kona-
lo již tradičně v prostorách Univerzity Pardubice ve 
dnech 16. – 18. září 2018 pod záštitou rektora Uni-
verzity Pardubice prof. Ing. Jiřího Málka, CSc. Pořa-
datelem akce byla firma Stapro s. r. o. ve spolupráci 
s Českou společností klinické biochemie, která byla 
garantem odborného programu. Sympozium bylo 
rovněž garantováno ČLS JEP ve spolupráci s ČLK 
jako akce kontinuálního vzdělávání a ohodnoceno 
14 kredity v rozsahu 14 vyučovacích hodin. 
Slavnostní zahájení Sympozia FONS proběhlo v neděli 
16. září 2018. Jeho součástí bylo i předání čestných 
členství ČSKB za rok 2018. Obdrželi jej doc. MUDr. 
Ivan Matouš-Malbohan, CSc. a prof. MUDr. Ondřej 
Topolčan, CSc. Zlatým hřebem slavnostního zahájení 
byla úvodní přednáška Fenomén dotyku prof. MUDr. 
Josefa Kouteckého, DrSc. /Englišova přednáška 2018/.

Odborný program sympozia byl rozdělen do devíti 
tematických bloků:
1. eHealth, dopad na laboratoře 

Ing. Zdeněk Jirsa, Ing. Leoš Raibr
2. Jak se domlouvá kost a srdce 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
3. Přínos nových technologií v rutinní laboratoři 

– kam nás posunula hmotnostní spektromet-
rie v posledních deseti letech 
RNDr. David Friedecký, Ph.D.

4. Klinická biochemie v extrémních situacích. 
Jak reagovat v praxi? 
Doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.

5. Jsou nové terapie výzvou pro klinické bioche-
miky? 
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.

6. Ovlivnění oboru způsobem financování 
PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D.

7. Výsledky programů EHK jsou více než doku-
ment pro akreditace a pojišťovny? 
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

8. Jsou TAT (turnaround time) a kvalita partneři 
nebo protivníci? 
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.

9. Méně akreditace nebo lépe pojatá akreditace? 
Ing. Petra Korchová
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V rámci těchto bloků vyslechli účastníci celkem 
32 přednášek. Součástí odborného programu byla 
i sekce věnovaná posterům. Prezentace přednášek 
a abstrakty posterů naleznete na www.sympozi-
umfons.cz.
FONS doprovázela tradiční výstava výrobců a doda-
vatelů pro laboratorní diagnostiku, kde vystavovalo 
18 předních firem působících na tuzemském trhu. 
Hlavními partnery byly firmy ABBOTT Labo-
ratories s. r. o., BECKMAN COULTER ČR s. r. 
o., ROCHE s. r. o, SIEMENS Healthcare s. r. o. 
a SYSMEX CZ s. r. o. 
Partnery sympozia byly firmy BIO-RAD spol. s r. o., 
DIALAB s. r. o., Erba Lachema s. r. o., Medista spol. 
s r. o. a Tecom Analytical Systems CS spol. s r. o. 

Sympozia FONS 2018 se zúčastnilo 238 účastníků 
a 67 zástupců vystavujících firem.
Nedílnou součástí akce byl také společenský pro-
gram. V neděli 16. září se po slavnostním zahájení 
sešli přítomní účastníci spolu se zástupci vystavují-
cích firem na neformální welcome party ve foyeru 
Chemicko-technologické fakulty UPCE. Slavnostní 
společenský večer se pak konal v příjemné atmosféře 
historických sálů pardubického zámku v pondělí 
17. září 2018.
Další Sympozium klinické biochemie se bude konat 
v Pardubicích v roce 2020. 



11

ze
 ži

vo
ta

 ob
or

u


