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Informační systémy pro transfuzní stanice, krevní banky a 
laboratoře 

 

 Komplexní řešení různorodých pracovišť, které 
respektuje zavedené postupy a procedury 

 Umožňuje širokou modularitu a rozšiřitelnost 
funkcionality 

 Komunikace s jinými informačními systémy, 
laboratorními a výrobními přístroji 

 Moderní grafický vzhled a snadná ovladatelnost 
systému 

 Automatické kontroly 

 Vysoká bezpečnost realizovaných procesů 

 Stoprocentní dohledatelnost všech historických dat 

 Splnění akreditačních požadavků a požadavků SÚKL 

 

 

 

 

 

 

 

 
IVD diagnostika, přístrojová technika 

Tel.:  +420 272 764 421, www.apr.cz 

 

 

 

 Kompletní nabídka imunohematologických diagnostik pro 
automatizované i manuální použití, speciální vyšetření, 
diagnostika pro výuku a zaškolování  

 Plně-automatické imunohematologické analyzátory NEO 
Iris a ECHO Lumena firmy Immucor  

 Genotypovaní antigenů erytrocytárních, trombocytárních 
a RH pomocí systému Bio-Array 

 Transplantace – typizace HLA I. a II. třídy, identifikace 
protilátek proti HLA systému 

 Vyšetření trombocytárních antigenů a identifikace 
protilátek proti trombocytům 

 Kontrolní a kalibrační materiály pro hematologické 
analyzátory firmy Eurocell  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ANTIGEN-IÁLNÍ VYHLÍDKY A JINÉ 

 

Společnost 
“APR“ spol. s r.o. a TIS Brno s.r.o. 

si Vás dovolují pozvat na 

 

XIII. ODBORNOU 
IMUNOHEMATOLOGICKOU 

KONFERENCI 2017 

        
která se koná 

15. - 16. 5. 2017 
v Poděbradech 

  



“APR“ spol. s r.o.  15. - 16. 5. 2017  TIS Brno s.r.o. 

 

Konference je zaměřena na oblast moderní diagnostiky 
v oblasti transfuzní medicíny, automatizace, využití 
počítačových technologií a informačních systémů pro dosažení 
stále vyšší kvality a bezpečnosti stanovení požadovaných 
parametrů pro bezpečnější a rychlejší transfuzi. 
 

V tomto roce navíc rozšíříme spektrum diskutovaných okruhů 
i o oblasti, které byly dříve doménou spíše velkých center a 
specializovaných laboratoří – rozšířené typování antigenů 
dalších erytrocytových antigenních systémů, vyšetření Anti-HLA 
a Anti-HPA protilátek, typování HLA a HPA antigenů a zmíníme 
nové možnosti v diagnostice pro transplantační medicínu. 
 

V oblasti informačních technologií se budeme věnovat 
pravidlům rozvoje softwarových aplikací, především postupům 
zavádění nových vlastností do praxe. Dále se zaměříme na 
velmi aktuální téma ochrany osobních údajů a celkové ochrany 
dat. Této tematice se budeme věnovat nejen v kontextu 
zdravotnictví, ale i v obecné rovině. 
  
Místo konání: Poděbrady 

Kongresové a kulturní centrum na lázeňské 
kolonádě 

Datum konání: 15 . - 16. 5. 2017 
Registrace: Kongresové a kulturní centrum,  
 15. 5. 2017 od 9:00 hod  
 (možnost přechodného uložení zavazadel) 
Doprava: Individuální 
Jednací jazyk: čeština 
Ubytování: Je zajištěno v hotelech v okolí kolonády 
Stravování: V den příjezdu večeře a raut v rámci 

společenského večera. Další den snídaně a 
oběd. V přestávkách odborného programu 
občerstvení. 

 
Náklady za ubytování a stravování nesou pořádající společnosti. 
 
Těšíme se na Vaši účast a prosíme o zaslání vyplněné 
přihlášky na níže uvedené spojení. 

Poštou:  “APR“ spol. s r.o.  
  Bělčická 3184/24 
  141 00 Praha 4 

Faxem:  272 766 361 

e-mailem:  aprpraha@apr.cz 

 

Odborný garant konference: 
plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. 
MUDr. Martin Písačka 

PROGRAM 
15. 5. 2017 

13:00 – 17:00   
Blok I. 

1.1. APR a Immucor zase o dva roky dále 
Kočnar V., “APR“ spol. s r.o. 
 

1.2. TIS také o dva roky dále 
Lejdar T., TIS Brno s.r.o. 
 

1.3. Bezpečnost informací ve zdravotnictví 
Lejdar T., TIS Brno s.r.o. 
 

1.4. Novinky ze skladu vzácných erytrocytů a 
nedávná úspěšná kazuistika s krvinkami Co

a
 

neg 
Bohoněk M., ÚVN-VFN Praha 
 

1.5. Jak je využíván TransReg 
Lejdar T., TIS Brno s.r.o. 
 

Blok II. 

2.1. Slabý B antigen způsobený novou 
para-Bombay mutací 
Písačka M., ÚHKT 
 

2.2. Komplement-aktivující HLA protilátky 
v transplantaci a transfuzi 
Rodová M., “APR“ spol. s r.o. 
 

2.3. Molekulárně biologické metody v IH 
Králová J., ÚHKT 
 

2.4. BioArray – další možnosti čipů 
Kočnar V., “APR“ spol. s r.o. 
 

2.5. Tajemství genu 
Kejnovský E., MU Brno 
 

17:00 – Večeře 

19:30 – Společenský večer 
 
Přednášky v jednotlivých blocích mohou být doplněny o další 
související sdělení dle možností a situace. Aktualizovaný 
program a podrobné organizační informace naleznete na 
webových stránkách společnosti “APR“ spol. s  r.o. www.apr.cz. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16. 5. 2017 

9:00 – 13:00 
Blok III. 
3.1. Metody titrací ABO – nové verze IgM, IgG 

Kočnar V., “APR“ spol. s r.o. 
 

3.2. NEO Iris, ECHO Lumena 
Mackanič J., “APR“ spol. s r.o. 
 

3.3. Neshoda ve výsledku a jak postupovat 
Tsouassa Z., “APR“ spol. s r.o. 
 

3.4. Zkušenosti referenční laboratoře ÚHKT 
Králová M., ÚHKT 

3.5. Capture-R - vylepšování metody 
Kočnar V., “APR“ spol. s r.o. 
 

3.6. Capture-P - manuál nebo automat? 
Tsouassa Z., “APR“ spol. s r.o. 
 

3.7. Vyšetřování dalších antigenů - situace 
Kočnar V., “APR“ spol. s r.o. 
 

3.8. Diskrepance a zajímavosti ve vyšetřování, 
doporučení 
Králová M., ÚHKT 
 

Blok IV. 
4.1. Manželský trojúhelník 

Švenda P., TIS Brno s.r.o. 
 

4.2. O hlídačích a lidech 
Kočnar V., “APR“ spol. s r.o. 
 

4.3. Kontroverze SEKK 
Písačka M., ÚHKT 
 

4.4. Statistika EXM 
Lejdar T., TIS Brno s.r.o. 
 

4.5. Fluktuace dárců mezi registry 
Švenda P., TIS Brno s.r.o. 
 

Ukončení konference 13:00 
Oběd 13:00 - 14:00 

mailto:aprpraha@apr.cz
http://www.apr.cz/

