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XVIII. Pracovní 
konference na téma 
monoklonálních 
gamapatií 26. září 
2019
J. Vávrová

Letošní, v pořadí již osmnáctá, pracovní konference 
na téma monoklonálních gamapatií se konala 26. 
září v posluchárně výukového centra Lékařské fakul-
ty Univerzity Karlovy v areálu Fakultní nemocnice 
v Hradci Králové. 

Průběh konference potvrdil i letos vytrvalý vývoj 
v diagnostice a terapii monoklonálních gamapatií. 
Svou pozornost u posluchačů získaly i další infor-
mace z klinického i laboratorního prostředí. Na 
konferenci se registrovalo 92 účastníků, přednesená 
sdělení byla v rámci časových možností také bohatě 
diskutována. Děkujeme autorům za přípravu a pre-
zentaci zajímavých přednášek a za jejich vstřícný 
zájem podílet se na programu našich setkání.  
Odborné garance nad programem patnácté konfe-
rence o monoklonálních gamapatiích se ujali: prof. 
MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, prof. MUDr. 
Roman Hájek, CSc. a prof. MUDr. Vladimír Palička, 
CSc., dr.h.c. 

Zazněly zde přednášky:
l Pika T. (Olomouc) 

Novinky v Guidelines diagnostiky a léčby AL amyloidózy
l Vávrová J., Kušnierová P., Lochman P. (Hradec Králové, Ostrava, Olomouc) 

Guidelines pro laboratorní diagnostiku monoklonálních gamapatií
l Lacko J. (Třebíč) 

Diagnostika monoklonálních gamapatií v okresní nemocnici
l Nováková D., Beranová K., Radocha J. (Hradec Králové) 

Možnosti sledování MRD u mnohočetného myelomu + naše zkušenosti
l Gregorová J., Ševčíková S. (Brno) 

MikroRNA u mnohočetného myelomu 
l Zelinková E., Kupčík R., Smělá D., Maisnar V., Ševčíková S., Pour L., Bílková Z. (Pardubice, Hradec 

Králové, Brno) 
Sledování produkce nádorově asociovaných protilátek v čase u pacientů s mnohočetným myelo-
mem

l Šolcová L., Šimková J., Maisnar V. (Trutnov, Hradec Králové) 
Laboratorní diagnostika pacientů s MGUS a výsledky jejich sledování v regionální biochemické 
laboratoři v průběhu 10 let 

l Šimková J., Šolcová L., Maisnar V. (Trutnov, Hradec Králové) 
Srovnání stanovení FLC dvěma metodami

l Vávrová J., Maisnar V. (Hradec Králové) 
6 let supervize nad cykly GP SEKK

Příští setkání v Hradci Králové plánujeme na období konce září roku 2020.


