
 
    

Pozvánka:  
Seminář BRNO – VORONĚŽ 2017 

 
Vážení přátelé, 

 
dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář firmy MEDISTA spol.s r.o. zaměřený na novinky ve vybavení 

hematologických a biochemických laboratoří, transfuzních oddělení a na praktické zkušenosti uživatelů, který se koná 
v Kongresovém centru hotelu Voroněž v Brně v úterý 17.1.2017 (13:30-18:00) a ve středu 18.1.2017 (9:00-11:30) 

  
 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM: 
(program bude upřesňován na našich internetových stránkách) 

 
• Ortho Clinical Diagnostics v ČR se společností MEDISTA 

• Představení kompletní řady biochemických a imunochemických analyzátorů Ortho Vitros 

• „Drogový screening na hraně zákona aneb jak jej (ne)provádět“, Ing. Eva Konečková, ÚSL a toxikologie VFN 
Praha 

• představení nového hematologického analyzátoru NIHON KOHDEN Celltac G 

• Imunohematologie Ortho – od roku 1937 k poslední generaci plně automatizovaných systémů 

• „Praktické zkušenosti s Ortho Vision“, Mgr. Jarmila Kempeová, Nemocnice Na Homolce 

• „Haemoglobin A1: knowledge and uncertainty”, David Leslie, Prof. of Diabetes and Autoimmunity, London UK 

• Automatické osmometry Arkray 

• Krevní vaky všech typů, chladící a mrazící technika, Ing.Karel Dědina, Medista 

• Úspěch automatických močových analyzátorů Dirui na trhu v ČR 

• „Safety and traceability in the pre-preanalytical phase“, Dr. Giorgo da Rin, Bassano Hospital, Itálie 

• „Laboratorní vyšetření ADAMTS13“, RNDr. Jiřina Zavřelová, FN Brno 

• metoda rotační trombelastometrie (ROTEM) – pohled hematologa a intenzivisty 

• Ing.Ludmila Landová, PhD: Použití impedanční agregometrie pro testování kvality trombocytárních koncentrátů  

• RNDr.Václava Mašková: Využití impedanční agregometrie při antiagregační terapii v ÚVN 

• „Lp-PLA2, rizikový marker nebo faktor“, MUDr. Janka Franeková, Ph.D., IKEM Praha 

• „Poznámky ke statistické kontrole kvality”, MUDr. Jaroslava Ambrožová, Nemocnice Prachatice 

 
Společná večeře je ve středu v Hotelu Voroněž, hudba k jídlu i tanci zajištěna,  

stejně jako zajímavý program. 
Registrujte se prosím přes formulář www.medista.cz/seminar-brno-2017     
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Z důvodu omezené kapacity prosíme o účast maximálně 2 pracovníků z jednoho pracoviště. 
Ubytování a stravování je hrazeno společností MEDISTA. 

Akce bude zařazena do kreditního systému ČAS a KVVOPZ ČR. 


