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Ústav laboratorní diagnostiky LF OU a FN Ostrava ve spolupráci s Edukační divizí SEKK,
spol. s r.o., a pod záštitou České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a OS ČLK

pořádá
pracovní den

Laboratorní vyšetření
v onkologii

Konferenční sál Domova sester FN Ostrava-Poruba
středa, 11. říjen 2017

Akce se koná v souladu se Stavovským předpisem č. 16 ČLK. Je zařazena do registru ČLK
pod č. 48400 a ohodnocena 3 kredity. Akce je zařazena do registru ČAS pod č.
KK/1540/2017 a ohodnocena 4 kredity za pasivní účast, 5 kredity za spoluautorství a 10
kredity za přednesení vlastní přednášky. Účastníci obdrží kopii přednášek na CD-ROM.

Laboratorní vyšetření v onkologii
Tématické zaměření pracovního dne
•
•
•
•
•

„Klasické“ i nové nádorové markery
Externí kontrola kvality stanovení nádorových markerů
Monitorování léčby vybraných onkologických nemocí
Pokroky ve screeningu kolorektálního karcinomu
Laboratorní diagnostika v onkologii z pohledu klinika

PROGRAM
9:00 – 9:45

Registrace účastníků

9:50 – 10:10

Kristián Šafarčík, Drahomíra Springer, OKB LF OU a FN Ostrava a
ÚLBLD 1.LFUK a VFN Praha:
Vývoj a aktuální trendy v metodách stanovení nádorových
markerů

10:15 – 10:35

Pavla Petrová a kol., OKB FN Olomouc:
Méně známé nádorové markery

10:40 – 11:00

Kateřina Míčová a kol., Ústav molekulární a translační medicíny LF
UP a OKB FN Olomouc:
Laboratorní monitorování pacientů s chronickou myeloidní
leukémií

11:05 – 11:25

Drahomíra Springer, Kristián Šafarčík, ÚLBLD 1.LFUK a VFN Praha
a OKB LF OU a FN Ostrava:
Problematika a výsledky externí kontroly nádorových markerů

11:30 – 12:00

Přestávka

12:05 – 12:25

Kristína Greplová, Odd. lab. medicíny, Masarykův onkologický ústav,
Brno:
Síť biobank BBMRI-CZ jako nástroj pro posílení translačního
onkologického výzkumu

12:30 - 12:50

Lenka Zdražilová Dubská, Odd. lab. medicíny, Masarykův onkologický
ústav, Brno:
Update k vyšetření solubilních nádorových (bio)markerů se
zaměřením na falešné positivity/negativity vyšetření

12:55 – 13:15

Petr Kocna, ÚLBLD 1.LFUK a VFN Praha:

Screening kolorektálního karcinomu - význam kvantitativní
analýzy hemoglobinu ve stolici
13:20 – 13:40

Bohuslav Melichar, Onkologická klinika LFUP a FN Olomouc
Laboratorní diagnostika v onkologii

13:45

Zakončení pracovního dne a vydání osvědčení o účasti

_________________________________________________________________________________________

JAK SE PŘIHLÁSIT
na pracovní den ČSKB
„LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ V ONKOLOGII“
FN Ostrava-Poruba, středa, 11. říjen 2017

Přihlášku na akci zašlete co nejdříve na e-mail ekonom@sekk.cz. V e-mailu, kterým se přihlašujete, uveďte:
•
•
•
•

jméno(-a), příjmení a tituly osob(-y), která(-é) se akce zúčastní,
jeho (její, jejich) data narození (na certifikáty),
název a sídlo vaší organizace,
IČO a DIČ (pro účely fakturace).

Tento váš e-mail budeme považovat za závaznou přihlášku a na jeho základě vám bezodkladně pošleme
e-mailem fakturu se splatností 14 dnů a zařadíme vás mezi účastníky pracovního dne. Fakturu je třeba bez
prodlení předat k proplacení (např. finanční účtárně).
Registrační poplatek na tuto akci činí 600,- Kč.
Poplatek zahrnuje konferenční materiály a drobné občerstvení. Pro zaměstnance FN Ostrava-Poruba platí
snížený registrační poplatek 300,- Kč. Autoři a jmenovitě uvedení spoluautoři prezentací neplatí účastnický
poplatek. Případné dotazy zasílejte na adresu: schneiderka@sekk.cz

