
 
 
 

Pracovní setkání center participujících v CELL projektu „Akutní 
myeloidní leukémie (mimo APL)“ 

 
 

Místo: Vinárna a restaurace Zlatý Had, Plaská 4, Praha 
Datum: 17/5/2011 
Čas: 13:00 
 
Program 
 
13:00 Zahájení – Cetkovský 
 
13:05 Protokol AML CELL 2010 - Ráčil 
13:05 Background protokolu + vlastní protokol – shrnutí/ 

připomenutí 
13:20 Zkušenosti center s protokolem  

– počet zařazených 
– možnost dodržování protokolu v plné šíři, resp. které 

části nejsou dodržovány 
– výsledky indukční fáze léčby 
– výsledky postremisní th. – dle cytogenetického/ 

klinického riziko a dle postremisní th. auto/alo HSCT 
(event. pouze konvenční CHT) 

– toxicita protokolu (frekvence a charakter komplikací) 
– návrhy na změnu protokolu, připomínky, poznámky, 

doplnění 
 
a) IHOK FN Brno – Ráčil, Tošková 
b) UHKT – Cetkovský, Sukup 
c) VFN - Vydra 
d) Souhrnně výsledky za všechna centra - Ráčil 

 
14:30 Přestávka 
 
14:45 Protokol AML CELL E 2011 - Vydra 
14:45 Background protokolu + vlastní protokol – shrnutí/ 

připomenutí 
15:05 Zkušenosti center s protokolem  

– počet zařazených nemocných celkem a dle větví 



– možnost dodržování protokolu v plné šíři, resp. které 
části nejsou dodržovány 

– předběžné výsledky – efektivita, toxicita QoL 
– návrhy na změnu protokolu, připomínky, poznámky, 

doplnění 
 
a) IHOK FN Brno – Ráčil, Tošková 
b) UHKT – Cetkovský, Sukup 
c) VFN - Vydra 
d) Souhrnně výsledky za všechna centra - Vydra 

 
 
16:00 Přestávka 
 
16:15 CELL databáze AML - Ráčil 
16:15 SAL registry – principles, goals, participating center, 

current situation – Ch. Rőling 
16:45 Aktuální situace s registrem SAL v ČR – participující 

centra, princip zadávání dat, podklady pro EK, 
informované souhlasy, počet zařazených případů za centra 
– Tošková/ Procházková/ Ráčil 

 
17:00 Q & A SAL registry 
 
17:15 Diskuse nad CELL databází AML – vysvětlení principu, 

participující centra, princip zadávání dat, podklady pro 
EK, informované souhlasy, počet zařazených případů za 
centra – prospektivně, retrospektivně, cíle, plány, 
převedení do „web based aplikace“ - Tošková/ 
Procházková/ Ráčil/ kolegové z IBA a ostatní  

 
18:00 Diskuse 
 
18:30 Závěr 
 
 
 
 
 
 
 


