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Vážené dámy, vážení pánové, 

 
dovolte, abychom vás pozvali na náš edukační seminář "Centrum pro klinické studie 
fáze I/II KHO FNO", který se bude konat ve čtvrtek 5. 6. 2014 v přednáškové 
místnosti v přízemí budovy Onkologie v areálu Fakultní nemocnice Ostrava od 15:00 
hodin. Program je přiložen. 

 
V první části je věnován stručnému představení a plánu našich vybraných vědecko-
výzkumných aktivit pro období 2014-2016. 

V druhé části bychom rádi představili zástupcům pracovišť naší nemocnice 
a spolupracujícím hematologům naši klíčovou klinickou VaV strategii zaměřenou 
na rozvoj klinických studií fáze I/II. Klinické studie fáze I/II jsou nejen ve FN Ostrava, 
ale i v celé České republice velmi řídkým jevem. Z celkového počtu klinických studií 
jde o méně než 1%. Dle našich zkušeností je to chybou a naše úsilí bude směřováno 
k navýšení počtu těchto studií. V prezentacích budou vysvětleny základní podmínky 
nezbytné pro aktivaci klinických studií fáze I/II. Bude analyzován jejich význam 
pro akceleraci rozvoje vědecko-výzkumných aktivit FN Ostrava. 

Věříme, že založení Centra klinických studií fáze I/II při KHO FNO může v krátké 
době pomoci zvýšit měřitelný výzkumný výkon nejen KHO FNO, ale při dobré 
spolupráci a koordinaci i celé FN Ostrava. V diskusi se zaměříme na podmínky, 
za kterých by centrum mělo/mohlo být servisem pro klinické studie fáze I/II nejen 
pro krevní nádory, ale všechny potencionální studie fáze I/II ve FN Ostrava. 

 
Věříme, že vás téma zaujme a těšíme se na vaši účast. 

 
S pozdravem 

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.  

přednosta KHO FNO  
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Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na edukační seminář 

Centrum pro klinické studie fáze I/II 

KHO FNO  

který se bude konat ve čtvrtek 5. 6. 2014 v přednáškové místnosti v přízemí budovy 

Onkologie v areálu Fakultní nemocnice Ostrava od 15:00 hodin. 

 

Program semináře: 
 

Úvod  - výzkumné programy KHO FNO - přehled 
R. Hájek, Ostrava 
 

Cell Cycle Genes Co-Expression in Monoclonal Gammopathies 
F. Kryukov, Ostrava 
 

Výzkumné aktivity zaměřené na amyloidózy  
Z. Kufová, Ostrava 
 

Klinické studie fáze I/II – pravidla  
L. Zahradová, Ostrava 

 

Klinická hodnocení - současná situace, postavení ČR 
B. Kutílková, Praha 

 

Proč by měl být rozvoj klinických studií fáze I/II pro FN Ostrava důležitý 
R. Hájek, Ostrava 

 

Diskuse 
všichni 

 

Závěr 

R. Hájek, Ostrava 

   
Budeme se těšit na setkání. 

prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.                          prim. MUDr. Jaromír Gumulec 
              přednosta KHO FNO                                            primář KHO FNO 
  


