
 

 

Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a.s. 
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
Ing. Lenka Kocmanová Taussigová tel. 477114146   |   
lenka.kocmanovataussigova@kzcr.eu 

 
 
 

Oddělení klinické biochemie  
Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 

 
pořádá  

 
 pod záštitou Ing. Petra Fialy, generálního ředitele Krajské zdravotní, a.s.,  

regionální mezioborovou odbornou konferenci  
pro pracovníky klinických laboratoří 

 

INTERLAB 2018 
 

středa 6. června 2018  
od 9:30 – 14:00 h 
(registrace od 8:30 h) 

 
 
 
 

MÍSTO KONÁNÍ: 
  

Přednáškové prostory Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s., 
Sociální péče 3316/12A, budova B (s heliportem), 5. NP, Ústí nad Labem 

 
ODBORNÝ GARANT:  

 
 Ing. Pavla Eliášová, 

Oddělení klinické biochemie  
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., 

e-mail: pavla.eliasova@kzcr.eu 
 
 

www.kzcr.eu/konference/interlab2018 
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PROGRAM 

 

9:30 – 9:45 ZAHÁJENÍ KONFERENCE 

Ing. Pavla Eliášová, Oddělení klinické biochemie  
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a.s. 

9:45 – 11:40 ODBORNÝ PROGRAM 

 
9:45 – 10:10 Manipulace s glykemiemi a insulinem u dospívajících diabetiků 
  MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., Dětská klinika FZS UJEP v Ústí nad Labem 
  a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 
10:10 – 10:30 Kostní markery v laboratoři 
  Ing. Pavla Eliášová, Oddělení klinické biochemie 
  Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 
10:30 – 10:50 Význam vybraných sekundárních osteopatií na OKB MNUL 
  MUDr. Dagmar Partlová, Oddělení klinické biochemie 
  Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 
10:50 – 11:20 Markery sepse 
  MUDr. Jan Špička, Ústav laboratorní diagnostiky, FN Královské Vinohrady, Praha 
 
11:20 – 11:40 Kontrola kvality v laboratořích 
  Ing. Jiří Petrů Ph.D., firma Bio-Rad 

11:40 – 12:20 PŘESTÁVKA NA OBČERSTVENÍ 

 

12:20 – 14:00 ODBORNÝ PROGRAM 

 
12:20- 12:40  Emergentní patologie 
  MUDr. Martin Čegan, MIAC, Patologické oddělení  
  Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 
12:40 - 13:00 Genotypování krevních skupin u pacientů 
  RNDr. Petr Štolba, Transfuzní oddělení  
  Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 
13:00 - 13:20 Nové syntetické drogy a možnosti jejich stanovení v biologickém materiálu 
  Ing. Andrea Novotná Rychtecká, Oddělení soudního lékařství a toxikologie 
  Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 
 
13:20 – 13:50 Drogy v Ústeckém kraji a okolí 
  MUDr. Pavla Zemanová, Psychiatrické oddělení 
  Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. 

14:00  ZÁVĚR 
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ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

 
PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI 
K pasivní účasti je možné se přihlásit do 1. června 2018. 
www.kzcr.eu/konference/interlab2018 
 
REGISTRACE NA KONFERENCI 
Registrace bude probíhat od 8:30 v prostorech Vzdělávacího institutu Krajské zdravotní, a.s. 

 
POPLATKY 
Přednášející a zaměstnanci KZ, a.s.:  bez poplatku 
Ostatní účastníci:    200 Kč vč. DPH 
Platba při registraci na místě v hotovosti nebo kartou. 
 
CERTIFIKÁT 
Každý účastník obdrží certifikát o účasti. 
 

DALŠÍ INFORMACE 

 UPOZORNĚNÍ 

 Účastník konference souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce, včetně zveřejnění 
 záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích a propagačních materiálech za účelem 
 informování o akci a prezentace školicí činnosti. 
 
 TECHNICKÉ INFORMACE K PŘEDNÁŠKÁM 
  

Akceptujeme přednášky v programu MS Power Point až do verze MS Office 2016 (xxx.ppt nebo xxx.pps; 
xxx.pptx nebo xxx.ppsx) a přednášky ve formátu PDF (situované „na šířku“), vše v poměru stran 16:10 
(preferujeme) nebo 4:3. Doporučujeme videa v PPT prezentacích „optimalizovat“ programem MS Power Point 
(verze 2013 nebo 2016) tak, aby byly součástí PPTX souboru. Pokud bude potřeba přehrávat video v 
prezentacích, které nebude součástí PPTX souboru, je důležité mít uloženou přednášku i příslušné video 
fyzicky jako samostatné soubory ve společném adresáři na přineseném médiu (Flash disk, externí HDD s USB 
připojením). Je potřeba ho mít ve formátu kódování „windows media“ (xxx.wmv), jinak nejsme schopni 100% 
garantovat, že videa nebo videoanimace v jiných kódováních (flash, DivX, Xvid, mov, mpeg, atd.) budou v PPT 
prezentacích regulérně fungovat. 
 
V souvislosti s opatřeními GDPR není možné v přednáškových prostorách Vzdělávacího institutu KZ, a.s. 
spouštět prezentace přímo z přineseného média, které není kódované a opatřené heslem. Prezentaci je nutné 
kompletně zkopírovat do přednáškového PC. Stejně tak není možné na nekódovaná externí média cokoli z PC 
ukládat. 
 
Kontaktní osoby techniků: Michal Vodák, tel.: 477117922, e-mail: michal.vodak@kzcr.eu,  
Lukáš Vajc, tel.: 477117926, e-mail: lukas.vajc@kzcr.eu 
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