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Sympozium  
klinické biochemie 
FONS 2022  

J. Adamec

Po nedobrovolné přestávce v roce 2020 se konalo 
Sympozium klinické biochemie FONS opět ve své 
tradiční podobě v Pardubicích ve dnech 18. – 20. 
září 2022. Přestávku v obvyklém časovém sledu 
vyvolala v roce 2020 pandemie Covid-19, která si 
vynutila dosud nezvyklý on-line formát FONSu.  
I když byl průběh on-line sympozia všemi hodno-
cen pozitivně a jeho přednáškové bloky sledoval 
prostřednictvím aplikace Microsoft Teams nečeka-
ně vysoký počet návštěvníků, je zřejmé, že osob-
ní setkání nahradit nemohlo. Dokládá to i zájem  
a počet přihlášených na letošní sympozium, které-
ho se zúčastnilo více než 250 účastníků a předná-
šejících a přes 80 zástupců z devatenácti vystavují-
cích firem.
Slavnostní zahájení sympozia proběhlo v neděli 
18. září 2022 a bylo zakončeno obsáhlou úvodní 
přednáškou Covid-19: první pandemie v 21. sto-
letí a nové výzvy pro červené biotechnologie prof. 
RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., Hon. D.Sc., dr. h. 
c. .  (Englišova přednáška 2022).
Odborný program byl rozdělen do šesti před-
náškových bloků, z nichž jeden byl věnován te-
lemedicíně a sdílení zdravotnických informací.   
V rámci těchto bloků vyslechli účastnici celkem 

21 přednášek. Součástí odborného programu byla 
 i sekce věnovaná posterům. Soudě podle účasti na 
přednáškách byla všechna zvolená témata aktuální 
a setkávala se s živým zájmem účastníků. V pon-
dělním programu byl vyhrazen čas rovněž firem-
ním workshopům a přednáškám, které probíhaly 
paralelně s přednáškovým programem. Účastníci 
měli na výběr ze sedmi firemních programů. 
Podrobný program sympozia včetně prezentací 
přednášek je nyní umístěn na www.sympozium-
fons.cz.
FONS doprovázela jako obvykle výstava výrobců 
a dodavatelů pro laboratorní diagnostiku, na které 
vystavovalo 19 předních firem působících na tu-
zemském trhu. 
Hlavními partnery byly firmy ABBOTT Labora-
tories s. r. o., BECKMAN COULTER ČR s. r. o., 
ROCHE s. r. o. 
a partnery sympozia BioVendor - Laboratorní me-
dicína a. s., DiaSorin Czech s. r. o., Erba Lachema s. 
r. o., Medista spol. s r. o.,  Radiometer s. r. o., Sebia 
Czech Republic s. r. o. a Siemens Healthcare, s. r. o.
Společenský program vyplnil oba večery sympozia. 
V neděli po slavnostním zahájení se sešli přítomní 
účastníci spolu se zástupci firem na welcome par-
ty  v prostorách Univerzity Pardubice. Slavnostní 
společenský večer byl tentokrát v restauraci Bonté  
a foyeru ČSOB Pojišťovny. O příjemný hudební 
program se postaral Corvus kvartet, catering zajis-
tila firma Bonté.
Další Sympozium klinické biochemie se bude ko-
nat v Pardubicích v roce 2024.
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