
 

Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP 

Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN Hradec Králové, 

přednostka: MUDr. Ladislava Pavlíková 

IV. interní hematologická klinika, FN Hradec Králové, 

přednosta: doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., 

Česká myelomová skupina, 

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

pod záštitou: 

 

prof. MUDr. Vladimíra Paličky, CSc., dr.h.c., lékařského náměstka FN Hradec Králové 
a proděkana pro zahraniční styky a vnější vztahy LF UK Hradec Králové 

 
 

pořádají 14. října 2014 

XIII. Pracovní konferenci na téma monoklonálních gamapatií 
Odborný program: 

dopolední blok 9:30 – 12:30 h: 

9:30 – Zahájení a úvod 

• Holden N. (Velká Británie) 

  Hevylite: A unique assay for the enhanced monitoring and prognosis of monoclonal 

  gammopathy patients 

• Maisnar V. (Hradec Králové) 

  Význam stanovení Hevylite - projekt Hevylite u nemocných s asymptomatickým 

  mnohočetným myelomem 

• Pika T., Lochman P., Minařík J., Ščudla V. (Olomouc) 

  Problematika stanovení monoklonálního imunoglobulinu u nemocných s AL 

  amyloidózou 

• Sandecká V. a kolektiv autorů ČMS 

  Monoklonální gamapatie nejasného významu s nízkým a vysokým rizikem: výstupy 

  pro praxi z analýz RMG registru České myelomové skupiny 

• Hájek R. a kolektiv autorů ČMS 

  Nová definice symptomatického mnohočetného myelomu vs. nemocní s doutnajícím 

  myelomem a vysokým rizikem transformace do myelomu 

• Puščiznová P., Petrová P., Pika T., Bačovský J., Ščudla V., Minařík J. (Olomouc) 

  Analýza parametrů kostního metabolismu u nemocných s mnohočetným myelomem 



 

12:30 – 13:15 Přestávka na oběd 

odpolední blok: 

• Štork M, Pour L., Adam Z., Krejčí M., Michalková E. (Brno) 

  Dlouhodobé sledování pacientů s AL amyloidosou léčených bortezomibem 

• Radocha J., Maisnar V. (Hradec Králové) 

  Projekt Amyloidóza – zkušenosti po jednom roce v královéhradeckém regionu 

• Šolcová L. (Trutnov) 

  Zajímavé kazuistiky MG z pohledu biochemika 

• Kalla K. a kol. (Pelhřimov) 

  Vyšetření Hevylite přispělo k odhalení nemoci z těžkých řetězců 

• Vávrová J., Tichý M., Maisnar V. (Hradec Králové) 

  Sporné nálezy v diagnostice monoklonálních gamapatií – kasuistiky 

 

14.45 Závěr 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Přihlášky k účasti zasílejte laskavě elektronicky na adresu: ukbd@fnhk.cz 
nejpozději do 9. 10. 2014 

Akce je zařazena do kreditního systému profesních organizací středně-zdravotnických 
i vysokoškolsky vzdělaných pracovníků 

 


