
 
 

 
 
Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář 

EDU 2014  – „HOT TOPIC“   
-   MYELOM, AMYLOIDÓZA   

a „high risk“ MGUS/SM 

který se bude konat ve čtvrtek 27.2.2014 v přednáškové místnosti v přízemí budovy 
Onkologie v areálu Fakultní nemocnice Ostrava od 15:30 hodin. 

Program semináře 
 
Úvod  
R. Hájek, Ostrava 
 

 
Novinky u MM – ASH 2013 a indikace léků v roce 2014  
Zdá se, že režimy bez alkylační látky budou možná novým standardem nejen v USA, ale i v Evropě. 

Pomalidomid je další  vysoce účinná imunomodulační látka u MM. Novinky budou doplněny  

o praktické doporučení k indikaci nově dostupného Imnovistu (pomalidomid)  a dostupné klinické 

studie. 

H. Plonková, Ostrava 

 

Atypické biochemické nálezy u monoklonálních gamapatií 
Cílem několika kazuistik atypických biochemických nálezů je ukázka limitací biochemického vyšetření 
a diskuse nad výkladem a  postupem v případě nejasného nálezu.     

P. Kušnierová, Ostrava   

 

Novinky u AL amyloidózy – ASH 2013 a indikace léků v roce 2014 
Léčba AL amyloidózy se zásadním způsobem zlepšila. Provedení autologních transplantací je při 

správné indikaci bezpečné a vede dokonce k lepším výsledkům než u mnohočetného myelomu.  

Sdělení bude doplněno o stav rozvoje diagnostiky ve FN Ostrava a ČR,  nové dostupné možnosti 

léčby v ČR  v roce 2014, dostupné klinické studie v roce 2014. 

L. Zahradová/T. Jelínek, Ostrava 

 

Kam směřují projekty zaměřené na vysoce rizikové nemocné s MGUS  

a doutnajícím myelomem (SMM)? 
Ve světě probíhá více než 20 klinických studiích u SMM. Je snahou překlasifikovat nemocné s vysoce 

rizikovým SMM  na časné mnohočetné myelomy, nečekat a léčit (vyhrazeno pro klinické studie).   

R.Hájek, Ostrava 

 
 
 



Klinické studie – zásadní nástroj pro úsporu nákladů na centrové léky 

Přehled dostupných klinických studií pro nemocné s monoklonálními gamapatiemi, CLL, MDS             

a lymfomy v MS kraji  v roce 2014.  Stav studií  za rok 2013. Pravidla pro lékaře, práva nemocných, 

zajištění transportu nemocných ve studiích a jiné.  

E. Jarošová/ R.Hájek, Ostrava 

 

 

Projekty, na kterých bychom rádi spolupracovali v roce 2014   
Jen ve zkratce bude představen přehled připravených projektů, na kterých bychom rádi  spolupráci 

nejen v rámci MS kraje.  

R.Hájek, Ostrava 

 

Diskuse 

 

Závěr 
R. Hájek, Ostrava 

 

   
 
Budeme  se těšit na setkání. 

 
 
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.                          Prim. MUDr. Jaromír Gumulec 
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