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16.–18. 9. 2018  
Pardubice, budova auly Univerzity 
Pardubice

Srdeční selhání – problém 
internisty

Turné pořádal Nadační fond české inter-
ny pod odbornou garancí ČIS ČLS JEP 
a  ČKS ve  spolupráci s  Českou asociací 
srdečního selhání. Cílem projektu je zvy-
šování informovanosti o  problematice 
srdečního selhání mezi odbornou ve-
řejností, pacienty se srdečním selháním 
i  populací. Společnost Roche se na  ak-
cích aktivně podílela výstavním stánkem 
s edukačními materiály. 

Sympozium klinické biochemie 
FONS 2018 

Samostatný program Roche s  názvem 
„Tvoříme funkční multioborové laborato-
ře“ se odehrával nejen formou firemního 
sympozia v sále, ale také prostřednictvím 
interaktivních ukázek přímo na stánku. 
Jejich účelem bylo především předvést 
přístup týmu Workflow & IT k projektům 
laboratoří různých velikostí a požadavků, 
společně s  ukázkami reálných výstupů 
a  dokumentací. Celý program doprová-
zela bohatá diskuse.

10. 5. 2018  
Plzeň, Hotel ANGELO Pilsen

15. 5. 2018  
Brno, Hotel INTERNATIONAL

5. 6. 2018  
Ostrava, Hotel IMPERIAL

19. 6. 2018  
Praha, GRANDIOR Hotel Prague

Ohlédnutí za některými z akcí

16.–19. 9. 2018  
Praha, Clarion Congress Hotel Praha

I. český hematologický 
a transfuziologický sjezd…

… s  mezinárodní účastí je novinkou. 
Navazuje jak na  tradici společných ce-
lonárodních českých hematologických 
a transfuziologických sjezdů, tak i sjezdů 
českých a slovenských. Obě divize Roche 
se účastnily sjezdu společně, přičemž dia-
gnostická divize se zaměřila na laborator-
ní  (cobas t 511) a POCT řešení pro koa-
gulaci a molekulární diagnostiku (NAT). 
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Kateřina Tepavčević
ROCHE s.r.o., Diagnostics Division
Kontakt: katerina.tepavcevic@roche.com
V oddělení marketingu se stará především o organizaci a zajišťování lokálních i zahraničních akcí, o jejich 
administraci i realizaci, zpracování edukačních grantů, komunikuje s dodavateli, eventovými agenturami 
i zákazníky. Ve volných chvílích se věnuje své rodině, má ráda hory, pohyb a slunce.

Brněnský genetický den 2018 

Celostátní konference pořádaná Společ-
ností lékařské genetiky a genomiky České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně měla 
atraktivní program, v jehož rámci fa Ro-
che prezentovala poslední novinku Roche 
Sequencing Solutions – Avenio ctDNA 
Kits pro detekci kancerózních mutací 
ve vzorcích plazmy. Vedle přednášky Ju-
dith Engelen se jednalo i o mimořádnou 
příležitost k diskusi se současnými zákaz-
níky, jakož i  zájemci o  portfolio KAPA 
a Target Enrichment. 

20. 9. 2018
Brno, Hotel Bobycentrum

The International Roche 
Infectious Deseases Symposium 
– IRIDS 2018

Již 9. ročník mezinárodního sympozia 
Roche se tradičně věnoval nejvýznam-
nějším a  nejnovějším tématům v  oblasti 
diagnostiky a  managementu infekčních 
onemocnění. IRIDS svým programem 
oslovuje specialisty jak laboratorních, tak 
klinických pracovišť z celého světa a vy-
tváří společné fórum ke  sdílení poznat-
ků a odborných zkušeností. Roche CZ se 
fóra účastnilo skupinou z širokého spek-
tra odborníků.

24.–26. 9. 2018  
Vídeň, Hotel Hilton Vienna


