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Digitalizace laboratoří 2023
1.–2. 12. 2022, Grandium Hotel Prague

Program odborné konference
1. den, čtvrtek 1. 12. 2022
12.00–13.00  Občerstvení na uvítanou

Moderátorka konference: MUDr. Soňa Šuláková

13.00–13.30  Zahájení konference a budoucnost  
 českého zdravotnictví 
  Ing. Milan Blaha, Ph.D. 

náměstek ministra pro informační  
a komunikační technologie MZ ČR

 MUDr. Roman Kraus, MBA
 senátor, předseda Výboru pro zdravotnictví
 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MSc., MBA
 předseda Aliance pro telemedicínu  
 a digitalizaci zdravotnictví

BLOK 1 13.30–15.15

 Odborný moderátor:
 prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC,  
 FACC, MBA 
 přednosta I. interní kliniky – kardiologické  
 Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity 
 Palackého v Olomouci, vedoucí  
 Národního telemedicínského centra  
 Fakultní nemocnice Olomouc 

13.30–13.45  Open Speach
 prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC,  
 FACC, MBA 
 přednosta I. interní kliniky – kardiologické  
 Fakultní nemocnice Olomouc a Univerzity 
 Palackého v Olomouci, vedoucí  
 Národního telemedicínského centra  
 Fakultní nemocnice Olomouc

13.45–14.00 Význam klinické laboratoře pro diagnózu
 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,  
 dr. h. c. mult. 
 přednosta Ústavu lékařské biochemie  
 a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN,  
 bývalý rektor Univerzity Karlovy

14.00– 14.15  Studie Připravenost ČR na digitalizaci  
 zdravotnictví cílem je poukázat na problém
 Martin Koníř 
 Head of CIO Advisory at KPMG Czech Republic

14.15–14.30  Klinická laboratoř v kontextu digitalizace 
 z pohledu manažera
 doc. MUDr. Ján Dudra, PhD., MPH
 zástupce ředitele pro zdravotní služby,  
 Oblastní nemocnice Mladá Boleslav a.s.

14.30–14.45  Digitalizace sítě nemocnic z pohledu  
 manažera
 MUDr. Jakub Fejfar
 předseda představenstva Nemocnice AGEL  
 Nový Jičín
14.45–15.15  Dotazy a diskuse
15.15–15.50  Coffee break

BLOK 2 15.50–17.00

 Odborná moderátorka:
 MUDr. Soňa Šuláková 
 vedoucí lékař, ÚPMD Praha

15.50–16.00  Výzvy a benefity digitalizace  
 a telemedicíny v okresní nemocnici
 MUDr. Vít Lorenc
 předseda představenstva Nemocnice  
 Jindřichův Hradec

16.00–16.10  Digitální dvojče: moderní principy simulace 
 a optimalizace procesů 
 doc. Ing. Přemysl Šůcha, Ph.D.
 vedoucí skupiny Optimalizace, České  
 vysoké učení technické v Praze

16.10–16.20 IT řešení mezi klinikem a laboratoří,  
 komunikace mezi centrální a satelitní  
 laboratoří
	 MUDr.	Jan	Špička,	MBA
 primář Oddělení klinické biochemie  
 Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem

16.20–17.00  Dotazy a diskuse 

Kliknutím na odkaz se můžete zaregistrovat:
objednavky.eezy.cz/vzdelavani

https://objednavky.eezy.cz/vzdelavani/11-digitalizace-laboratori-2023
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BLOK 3 17.00–18.00

 Kyberbezpečnost

 Odborný moderátor:
 MUDr. Soňa Šuláková
 vedoucí lékař, ÚPMD Praha

  Martin Koníř 
 Head of CIO Advisory at KPMG Czech Republic 

 Jan Pejchal 
 náměstek pro řízení informačních systémů,  
 Krajské zdravotní a.s.

 Ing. Vojtěch Sommer
 referent bezpečnosti státu Národního úřadu 
 pro kybernetickou a informační bezpečnost

17.30–18.00  Dotazy a diskuse  

18.00–19.00  Občerstvení
19.00  Networking spojený se slavnostním křtem 
 knihy docenta Jána Dudry 

2. den, pátek 2. 12. 2022

FAKULTATIVNÍ PROGRAM  10.00–12.00

Návštěva plně automatizovaného provozu laboratoře  
společnosti PREVEDIG medical s.r.o., včetně občerstvení

LABORATORNÍ PROCES POD KONTROLOU
REFERENČNÍ PRACOVIŠTĚ BECKMAN COULTER

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, 

naším cílem je poskytovat Vám kvalitní, přesnou a rychlou diagnostiku. Snažíme se pro 
Vás zajistit co nejširší spektrum vyšetření za použití nejmodernějších laboratorních testů 
a metod.  

Vy sami můžete významně přispět k co nejlepšímu výsledku správným načasováním, 
vlastní technikou provedení odběru, skladováním a uchováním vzorku. Abychom Vám 
usnadnili orientaci v této preanalytické fázi vyšetření, sestavili jsme pro Vás tento manuál, 
který by měl být Vaším průvodcem a rádcem.

Najdete zde informace o spektru vyšetření, metodách, vzorcích a jejich správném 
odběru, uchování a transportu. U každého postupu najdete dále odběrovou soupravu 
a informace o délce vyšetření a další důležité poznámky. 

Věnujte prosím pozornost i kapitole o nejčastějších chybách, se kterými se v laboratoři 
setkáváme. 

Děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

Vaše mikrobiologie PREVEDIG

www.prevedig.cz
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Adresa: 
Centrální laboratoře PREVEDIG medical
Poznaňská 461/34, Praha 8 – Bohnice
GPS: 50.1294869N, 14.4222086E



Kliknutím na odkaz se můžete zaregistrovat:
objednavky.eezy.cz/vzdelavani

Změny v programu jsou vyhrazeny.

https://objednavky.eezy.cz/vzdelavani/11-digitalizace-laboratori-2023

