
 

                                                                                                                                             

CELL – Česká leukemická skupina – pro život  
pořádá 

11. CELL WORKSHOP & 
8. MYKOLOGICKÝ PRE-WORKSHOP 

CELL projektu 
„Oportunní infekce u hematologických nemocných“ 

1. Infekce vyvolané respiračními viry u 
hematologických nemocných 

2. Koncentráty granulocytů u hematologických 
nemocných 

3. Revakcinace po transplantaci krvetvorné tkáně 

Odborný garant:  doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.        
(4. IHK FN Hradec Králové)  

Místo:  FN Hradec Králové, budova č. 23, II. patro Velká posluchárna  
Datum:  úterý 23. 5. 2017 od 14.00 

středa 24. 5. 2017 od 9.00 

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

Informace také na www.leukemia-cell.org nebo www.hanzo.cz 

Doporu čené ubytování: 
Garni Hotel - kolej UK - www.hkregion.cz/dr-cs/102222-hotel-
garni.html, +420 495 763 600 
Hotel Nové Adalbertinum - www.noveadalbertinum.cz 
Hotel Alessandria - www.alessandria.cz 
Hotel Tereziánský dvůr - www.tereziansky-dvur.hotel.cz 

Prosíme ú častníky, aby p ři zájmu o ubytování provedli  
včasnou rezervaci p římo ve vybraném hotelu. 
 
Mapa, doprava a parkování: 
• MHD z Hlavního nádraží: 
Trolejbusová linka 1, 9, 24 – stanice Fakultní nemocnice 
• Automobil – doprava automobilem směr z D11 (z Prahy): 

 



 

                                                                                                                                             

 

PRE-WORKSHOP – úterý 23/5/2017 

14: 00 Zahájení – Kocmanová, Mallátová 

14:10 IFD u nemocných podstupující léčbu novými preparáty  (ibrutinib, 
idelalisib, check point inhibitory, bifazické protilátky, CARs) - Šimkovič 
(FN Hradec Králové) 

14:40 Isavuconazol – místo v prevenci a léčbě IFD -  Haber (VFN Praha) 

15:00     Infekce imunosuprimovaných pacientů vyvolané Malassezia spp. – 
Mallátová (Nemocnice České Budějovice) 

15:20 Chřipka - rizikový faktor invazivní aspergilózy?  - Buchta (FN Hradec 
Králové)  

15:40    Aktuální stav databáze FIND IA, IC a rare fungi – data 2016 – 
Weinbergerová (FN Brno) 

16:30   Závěr prvního dne 
 
WORKSHOP – st ředa 24/5/2017 
 
INFEKCE VYVOLANÉ RESPIRAČNÍMI VIRY U HEMATOLOGICKÝCH 
NEMOCNÝCH 

9:00  Úvod – Žák, Ráčil 

9:10  Infekce vyvolané respiračními viry u hematologických pacientů - 
epidemiologie, rizikové faktory, skupiny nemocných v riziku, klinika – Kerekes 
(FN Brno - KDO) 

9:30  Infekce vyvolané respiračními viry u hematologických pacientů – 
laboratorní diagnostika a interpretace výsledků – klinický význam - Lengerová 
(FN Brno), Hubáček (FN Motol) 

9:50  Infekce vyvolané respiračními viry u hematologických nemocných – 
prevence, profylaxe a léčba – co u koho a jak (co máme reálně dostupné) -  
Zavřelová, Radocha (FN Hradec Králové) 

10:10  Infekce vyvolané respiračními viry u hematologických nemocných – 
CELL doporučení pro monitoring, vyšetření, prevenci a léčbu – všichni – 
koordinuje Radocha (FN Hradec Králové) 

 
10:15  Přestávka 

 
KONCENTRÁTY GRANULOCYT Ů U HEMATOLOGICKÝCH 
NEMOCNÝCH 

10.35  Koncentráty granulocytů u hematologických nemocných – výroba, 
parametry kvality, cena - Semerád (FN Brno) 

10:45  Koncentráty granulocytů u hematologických nemocných v roce 2017 - 
PRO – analýza literatury – Vráblová, Faber (FN Olomouc) 

11:15  Koncentráty granulocytů u hematologických nemocných v roce 2017 - 
PROTI – analýza literatury - Weinbergerová (FN Brno) 

11:45  Koncentráty granulocytů u hematologických nemocných v roce 2017 - 
CELL doporučení – všichni –  koordinuje Ráčil (FN Brno) 
 

REVAKCINACE PO TRANSPLANTACI KRVETVORNÉ TKÁN Ě 

11:50  Vakcinace po alogenní HSCT  - současná EBMT doporučení (včetně 
doporučení sledování protilátkové odpovědi, dostupnosti vakcín v ČR, reakce 
v případě GvHD, reakce v případě relapsu) – Kosina, Žák (FN Hradec Králové) 

12:20  Vakcinace po autologní HSCT  - současná EBMT doporučení (odlišnosti 
od alogenní HSCT, jak nahlížet na vakcinaci při častých časných relapsech 
základní choroby a jak postupovat v této situaci) – Kosina, Žák (FN Hradec 
Králové) 

12:35  Vakcinace (a další preventivní opatření) po splenektomii u 

hematologických nemocných –update 2017 a doporučení CELL – Kabut (FN Brno) 

12:50   Vakcinace po  HSCT a po splenektomii u hematologických nemocných  - 

CELL doporučení – všichni – koordinuje Žák (FN Hradec Králové) 

13:30 – Oběd a závěr 


