
 

                                                                                                                                             

CELL – Česká leukemická skupina – pro život 
pořádá 

12. CELL WORKSHOP & 
9. MYKOLOGICKÝ POST-WORKSHOP 

CELL projektu 
„Oportunní infekce u hematologických nemocných“ 

1. Mykobakteriální infekce u hematologických 
nemocných 

2. Virové hepatitidy u hematologických nemocných 

3. Vybrané virové infekce u hematologických 
nemocných 

 
Odborný garant: prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D.       

(IHOK, FN Brno) 

Místo: Brno, Univerzitní kampus Bohunice  

pavilon A11, místnost 205 (2. patro) 

 
Datum: středa 6. 6. 2018 od 9.30 

 
Přihlášky/informace: 
Prosíme všechny účastníky, včetně přednášejících o bezplatnou, 
ale nutnou registraci – emailem: rolencova.monika@fnbrno.cz 

Informace také na www.leukemia-cell.org  

Doporučené ubytování: 
Campea aparthotel  
Studentská 1 (v blízkosti Univerzitního kampusu), 
cena 1100 Kč/noc, tel: 720 968 750, 
www.campea-aparthotel.cz 

Garni Hotel  

Vinařská 5 (10min trolejí č.25 – zastávka Univerzitní kampus),   
cena 1100 Kč/noc, tel: 549 49 2705 
Prosíme účastníky, aby při zájmu o ubytování provedli  
včasnou rezervaci přímo ve vybraném hotelu. 
 
Mapa, doprava a parkování: 

 
• MHD – BUS 60 
z autobusového nádraží 
Zvonařka – zastávka 
„Univerzitní kampus“ 
nebo 
„Nemocnice Bohunice“ 
• AUTO – z D1 EXIT 190 
– Výstaviště; druhá 
odbočka vpravo (směr 
Univerzitní kampus); 
 
 

Parkování u nákupního centra Campus Square (2 neplacená 
parkoviště u kruhového objezdu – žluté šipky) nebo placené 
parkoviště u FN Brno (červená šipka) 

mailto:rolencova.monika@fnbrno.cz
http://www.leukemia-cell.org/
http://www.campea-aparthotel.cz/


 

                                                                                                                                             

 

WORKSHOP – středa 6/6/2018 

9:30 Zahájení – Z. Ráčil 

9:40 Tuberkulozní a netuberkulozní mykobakteriální infekce u nemocných 
s hematologickou malignitou 

9:40 Epidemiologie  se zaměřením na hematologické nemocné a 
laboratorní diagnostika - L. Ryšková 

10:00  Rizikové skupiny mezi hematologickými nemocnými, klinická 
diagnostika, léčba a profylaxe (primární/ sekundární) se zaměřením 
na hematologické nemocné včetně možných interakcí s léky 
používanými v hematologii -  V. Koblížek  

10:20 Kazuistiky hematologických pacientů s mykobakteriální infekcí - A. 

Zavřelová, P. Žák, J. Radocha 

10:40  „CELL take home 3 slidy“ - Mykobakteriální infekce - P. Žák 

 

10:45  Virové hepatitidy u hematologických nemocných – HBV, HCV, ostatní  

10:45 Patogeneze včetně reaktivace - L. Soják 

10:50 Epidemiologie u hematologických nemocných - L. Drgoňa 

11:00 Stupeň rizika a rizikové faktory reaktivace u hematologických 
nemocných  - L. Drgoňa 

11:10 HSCT a HBV, HCV pozitivita u dárce/příjemce  - L. Drgoňa 

11:15 Antivirová terapie - L. Soják 

11:30 Primární a sekundární profylaxe -  indikace, léky, délka - L. Soják 

11:35  „CELL take home 3 slidy“ – Virové hepatidy – L. Drgoňa 

 

11:40  Přestávka 

 

12:00  BK virové infekce  

12:00 Epidemiologie, patogeneze, rizikové faktory infekce, klinické projevy 

– T. Kabut 

12:10 Diagnostika a její úskalí – M. Lengerová 

 

 

12:20 Léčba – T. Kabut  

12:25  „CELL take home 3 slidy“ – BK virové infekce – Z. Ráčil 

 

12.30  Adenovirové infekce – P. Sedláček, P. Hubáček 

12:55  „CELL take home 3 slidy“ – Adenovirové infekce – P. Sedláček 

 

13:00  Oběd 

 

POST-WORKSHOP – středa 6/6/2018 

13:30 Zahájení – I. Kocmanová, N. Mallátová 

13:35 1,3 beta-D-glukan v diagnostice invazivních mykotických infekcí – 
stále o něm mluvíme - došlo ke změnám v efektivitě/ použitelnosti? U 
koho a v jakých situacích? Stav v roce 2018 – I. Kocmanová 

14:00 PCR detekce hub – stále o něm mluvíme - došlo ke změnám 
v efektivitě/ použitelnosti? U koho a v jakých situacích? Stav v roce 
2018  –  M. Lengerová 

14:25 Fungal Infection Database - FIND – stav v roce 2018 – změny 
v epidemiologii, rizikových faktorech, diagnostice, nálezech na 
zobrazovacích metodách a efektivita léčby IFD v ČR-SR u 
hematologických nemocných za 15 let – B. Weinbergerová 

14:45  MDR fungi – N. Mallátová 

15:00 Invazivní aspergilóza – update diagnostiky/prevence/léčby – stav 
v roce 2018 - Z. Ráčil 

15:20 Invazivní kandidóza – update diagnostiky/prevence/léčby – stav 
v roce 2018 - J. Haber 

15:40 Invazivní vzácné houby – update diagnostiky/prevence/léčby – stav 
v roce 2018 - M. Kouba 

 

16:00 – Závěr 


