
 

 

 

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ AKCI 
 

Zdravotnické zařízení SPEA Olomouc s.r.o.  

a  

Laboratoře Mikrochem a.s.      

ve spolupráci s firmami 

BioVendor – Laboratorní medicína, a.s. a Siemens Healthcare s.r.o., 

za účasti OS České lékařské komory v Olomouci  

 

 

pořádají dne 7. 2. 2019 ve 14:00 hodin seminář 

 

 

KLINICKÉ A LABORATORNÍ NOVINKY NAPŘÍČ OBORY 

hematologie, mikrobiologie a biochemie 

 

 

Místo: Hotel Flora, sál Slunečnice – 10. patro, Krapkova 439/34, Olomouc 

Odborný garant: Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D., SPEA Olomouc s.r.o., Hemato – 

onkologická klinika FNOL 

Délka: 3 hodiny (á 45 minut) 

Počet kreditů:  3 
 

Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 a je určená 

pro lékařské pracovníky, zejména specialisty v oboru alergologie, praktické medicíny, dětské lékaře a 

také pro nelékařské pracovníky biochemických, hematologických a mikrochemických laboratoří. 

 

Cílem semináře jsou nové interpretace borelióz i klíšťových encefalitid a dále také informovat lékaře 

o nových metodách v laboratorní diagnostice a o obsoletních vyšetřeních. 

 

Program vzdělávací akce je uveden na druhé straně této Pozvánky na vzdělávací akci. 

 

Součástí semináře je také prezentace analyzátorů firmy Siemens Healthcare s.r.o.  

 

 

Vzhledem k omezené kapacitě sálu je nutná registrace.  

Registrace zájemců je nutná do 31. 1. 2019 na adrese:  radka.chytilova@spea.cz 

Při registraci uveďte celé jméno včetně titulů a odbornost, případně pracovní zařazení.  
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Program vzdělávací akce 
 

 

 

 

Blok mikrobiologie: 
1. Interpretace sérologických výsledků boreliózy 

MUDr. Helena Šutová, Laboratoře Mikrochem a.s.   (20 minut) 
2. Laboratorní diagnostika klíšťové encefalitidy a dalších flavivirů 

MUDr. Hana Zelená, Zdravotní ústav Ostrava    (20 minut) 
3. Firma BioVendor – Alex: nové multiplexní vyšetření pro laboratorní diagnostiku alergie

         ( 15 minut) 
 

Blok hematologie: 
4. Mikroskopický prvozáchyt hematologických malignit 

Kateřina Havranová, SPEA Olomouc s.r.o.    (15 minut) 
5. Kazuistika v hematologii 

Doc. MUDr. Tomáš Szotkowski, Ph.D. - SPEA Olomouc s.r.o.,                             

                                                                               - Hemato – onkologická klinika FNOL 

(15 minut) 

 

 

Přestávka - občerstvení 

 

 

 

Blok biochemie: 
6. Obsoletní vyšetření v denní praxi 

MUDr. Ctirad Musil – SPEA Olomouc s.r.o.   ( 15 minut) 

 

7. Představení systému Atellica Solution 
           Mgr. Michal Čech, Mgr. Kateřina Sikorová, - Siemens Healthcare s.r.o. 

                                                                           (15 minut) 
8. Jak nám hardwarová vylepšení umožní zvýšit kvalitu metod 

RNDr. Marta Gloserová, firma Siemens Healthcare s.r.o.  (15 minut) 
 
 


