
4. workshop CELL -

projektu „Oportunní infekce u imunokompromitovaných 
nemocných“

Empirická a preemptivní antimykotická
léčba u nemocných s hematologickými 

malignitami

Datum a místo:
čtvrtek 29. dubna 2010

posluchárna Interní hematoonkologické kliniky LF MU a FN 
Brno - 14. patro

Jihlavská 20, Brno

pátek 30. dubna 2010
Mendelův refektář, Augustiánské opatství na Starém Brně

Mendlovo nám. 1, Brno

ve spolupráci s odbornými společnostmi ČLS JEP

pořádá

Přihlášky: monika.rolencova@fnbrno.cz, 53223-2865
Ubytování: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů, Vinařská 6 (v těsné blízkosti Mendlova náměstí a TROLEJ linky k FN  
Brno) – cena 575 Kč/noc + snídaně
Rezervace: p Sokolová, tel.:543 559 155; při rezervaci: uvést CELL míting
29.-30.4, rezervováno Mgr. Rolencovou

Místa konání – mapa, doprava a parkování:
29.4.2010 - IHOK LF MU a FN Brno - 14. patro, Jihlavská 20, Brno

FN 
BRNO

D1 EXIT 
190

• MHD – BUS 60 z autobusového nádraží
Zvonařka – zastávka „Kamenice“ nebo 
„Nemocnice Bohunice“

• AUTO – z D1 EXIT 190 – Brno – západ; 
druhá odbočka vpravo (směr Univerzitní
kampus); parkování u nákupního centra 
Campus Square (2 neplacená parkoviště u 
kruhového objezdu – žluté šipky) nebo 
placené parkoviště u FN Brno Bohunice 
(červená šipka)

• MHD – TRAM 1 z vlakového nádraží – zastávka „Mendlovo nám.“

• AUTO – z D1 EXIT 190 – Brno – západ; projet Pisárecký tunel; po výjezdu 
IHNED doprava najet na městský okruh; na křižovatce s ul. Vídeňská odbočit 
doleva; při příjezdu na Mendlovo nám. odbočit doprava; na světelné křižovatce 
s křížením TRAM odbočit prudce doleva k opatství. Parkování – ulice od BVV 
směrem k Medlovu náměstí (označeno P na mapě) nebo nejlépe v parkovacím domě
naproti hotelu Holliday in (označeno velkým P na mapě a malá šipka označuje 
nájezd do parkovacího domu při příjezdu z Prahy) a pěšky cca 5 min na Mendlovo 
náměstí.

D1 EXIT 
190

30.4.2010 – Mendelův refektář, Augustiánské opatství na Starém Brně
Mendlovo nám. 1, Brno



29.dubna 2010 13:00 – 17:00 – pre-workshop

Laboratorní dg. invazivních mykotických infekcí pomocí
klasických a sérologických metod - zkušenosti, 
interpretace výsledků, návrh doporučených postupů
– setkání mikrobiologů

A. Invazivní mykotické infekce a jejich diagnostika

1. Úvod 
2. Invazivní infekce způsobené kvasinkami a jejich 

laboratorní diagnostika 
3. Invazivní infekce způsobené vláknitými houbami a jejich 

laboratorní diagnostika
4. Kultivační média, diagnostické sety, současné možnosti 

v ČR 

B. Zkušenosti s praktickým vyšetřováním z jednotlivých 
pracovišť ČR-SK

C. Návrh doporučených postupů

1. Charakterizace nepodkročitelného minima pro:
Odběr vzorku, transport do laboratoře
Mikroskopie 
Kultivace
Sérologie 

2. Identifikační postupy
Identifikace kandid
Identifikace vláknitých hub 

3. Diskuse 

Program

30.dubna 2010 08:30 – 17:00 – vlastní workshop

Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných 
s hematologickými malignitami

A. Empirická antimykotická léčba

1. Empirická antimykotická léčba – historie, princip, 
jednotlivé skupiny léků

2. Volba antimykotik pro empirickou antimykotickou léčbu u 
nemocných na různých typech antimykotické profylaxe 

3. Vlastní zkušenosti s empirickou antimykotickou léčbou na 
jednotlivých hematoonkologických pracovištích – řízená
panelová diskuze

B. Preemptivná antimykotická léčba

1. Preemptivní antimykotická léčba – princip, výhody/nevýhody 
2. Preemptivní antimykotická terapie – biomarkery :

Serologie (GM, BG) 
PCR 

3. Preemptivní antimykotická terapie - plicní infiltráty jako 
marker volby empirické/ preemptivní/ cílené antimykotické
terapie a jejich dif. dg.:
Využití RTG, CT, HRCT pro preemptivní volbu antimykotik
Biopsie (klasická, tenkojehlová) a zejména vyšetření z           

tohoto materiálu
BAL – možnosti provedení a rizika u hematoonkol. pac.
Vyšetření z tekutiny z BAL

Mikroskopie, kultivace, 
cytologie, biochemie 
Serologie
PCR 

4. Vlastní zkušenosti s preemptivní antimykotickou léčbou 
(serologie, PCR, a zejména pak BAL event. biopsie) na 
jednotlivých hematoonkologických pracovištích – řízená
panelová diskuze


