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ZÁPIS Č. 13 

ZE SCHŮZE VÝBORU ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI   

ČLS JEP KONANÉ ONLINE DNE 14. 10. 2021 
 

 

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Jindra, Kouřilová, Mayer, Mikulenková, Papajík, 
Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žáčková, Žák 

Omluveni:  

Host: Dušek, Koščík 

 

Zasedání schůze výboru ČHS zahájil a schůzi vedl předseda ČHS prof. Mayer.  
Přítomní odsouhlasili navržený program schůze jednomyslně. 

 

1) Kontrola zápisu z předešlé schůze 

Výbor odsouhlasil zápis z předešlé schůze a program jednání.  

 

2) Predikce spotřeby léků v hematologické onkologii v roce 2022    

Prof. Mayer uvedl prof. Duška, který prezentoval, že byla připravena predikce spotřeby 
centrové léčby na rok 2022. Tato predikce (horizon scanning) byla předána MZd a dále 
SÚKL. Z této predikce vychází, že dojde k nejméně 19% nárůstu spotřeby centrové léčby 
(bez genové terapie) ve srovnání s rokem 2020. Rovněž dojde k nárůstu prevalence 
hematologických nemocných. Prof. Dušek zmínil, že se pokusí, aby predikce spotřeby 
centrové léčby dostávaly odborné společnosti povinně. Kolem tohoto bodu programu se 
rozvinula bouřlivá diskuze a je potřebné uvést, že reálně hrozilo, že bez zásahu několika 
subjektů, včetně předsedy Hematologické společnosti, byl první nárůst deklarován pouze 
jako tříprocentní.  

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 

                           Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Mayer 

 

3) Inovovaná verze zákona 48 a dopad do hematologie 

Mgr. Koščík seznámil přítomné s novou verzí zákona 48 o veřejném zdravotním pojištění, 
jenž vejde v platnost. Jedním z důvodu novelizace tohoto zákona je i neuspokojivá situace 
týkající se paragrafu 16. Zákon vyšel ve sbírce zákonů 12. 10. 2021. Mgr. Koščík shrnul 
několik základních bodů z tohoto zákona. Mění se zastoupení pacientských organizací 
v úhradové regulaci. Pacientské organizace budou moct promlouvat do jednání o úhradě 
léčiv. Dále se mění znění paragrafu 16 (nové paragrafy 19 a 20). V této souvislosti vzniknou 
revizní komise, které budou posuzovat případy zamítnuté revizním lékařem. Rovněž se 
mění pravidla pro VILP a vznikají nová pravidla pro úhradu léků pro vzácná onemocnění 
(měl by být zjednodušen úhradový mechanismus léčiv pro tyto nemoci). Blíže viz příloha 
k zápisu – prezentace Mgr. Koščíka. 

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 
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                           Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Mayer 

 

4) Přijetí nových členů ČHS a akce pod záštitou ČHS 

Prof. Starý informoval o žádostech o členství do ČHS. Do ČHS se hlásí 17 osob. 
Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:  

 

Aswad Mohamed Husain, MUDr.  FN Brno   

Dudová Lucie, MUDr. FN Ostrava  

Gryc Martin, MUDr. FN Brno 

Kabátková Klára, Mgr.  FN Plzeň 

Khaznadar Zaid, Mgr. FN Bulovka Praha 

Klemešová Iveta, Mgr. FN Brno 

Křístková Zlatuše, Ing. MOÚ Brno 

Machuldová Alena, Mgr. Biomedicínské centrum Plzeň 

Mrkvová Zuzana, MUDr. FN Brno 

Nedomová Radka, Mgr. Nemocnice AGEL Prostějov 

Opatrná Veronika, MUDr. Nemocnice České Budějovice 

Ponteš Martin, MUDr. FN Hradec Králové 

Slezáková Katarína, MUDr. Ph.D. UN a LF UK Bratislava, Slovensko 

Smitalová Dagmar, Mgr.  FN Brno 

Straková Karolína  VFN Praha 

Šafránková Eliška, MUDr. FN Hradec Králové 

Turková Adéla, MUDr. FN Plzeň 

 
Výbor odsouhlasil snížení členských příspěvků na 50,- Kč pro Mgr. Ivetu Masnou a MUDr. 
Ladu Klvačovou z důvodu mateřské a rodičovské dovolené. Výbor následně odpustil dluh 
z minulých let Mgr. Ivaně Heřmanové, Ph.D. 

Výbor vzal tyto informace na vědomí.  

                             Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Starý 

 

5) Sjezd EBMT v Praze 2022 

Prim. Jindra informoval o sjezdu EBMT, který se má konat v Praze 20. až 23. března 2022. 
Forma sjezdu bude hybridní. Probíhá aktualizace programu tohoto kongresu. Prim. Jindra 
apeloval na členy výboru, aby na svých pracovištích maximálně podpořili účast na tomto 
kongresu.  

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 

                          Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prim. Jindra 
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6) Kybernetické útoky 

Prof. Mayer zmínil, že členové výboru ČHS byli opakovaně vystaveni útokům falešných 
mailů, které předstíraly, že jsou psané předsedou ČHS. Vyzval členy výboru k opatrnosti.  

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 

                           Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Mayer 

 

7) Problematika IVD 

Prof. Mayer informoval o aktualitách v problematice IVD-R certifikace pro laboratoře dle 
nařízení EU 746/2017, která by měla být pro všechny laboratoře závazná od 26. května 
2022.  

Prof. Pospíšilová uvedla, že zatím nezaznamenala tlak firem na zavedení IVD z důvodu 
malého počtu IVD certifikačních míst v Evropě.  

Dr. Mikulenková tyto informace doplnila, že se připravuje v rámci Laboratorní sekce ČHS 
doporučení pro validaci laboratorních metod v hematologii.  

Výbor ČHS vzal tyto informace na vědomí. 

                                                            Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS;  
                                                  zodpovídá prof. Mayer, dr. Mikulenková, prof. Pospíšilová 

 

8) Červená kniha 

Připravuje se aktualizace doporučení ČHS, tzv. Červené knihy. Prof. Doubek požádá hlavní 
autory kapitol Červené knihy, aby text aktualizovali do konce roku 2021. Zároveň se spojí 
s doc. Blatným s žádostí o přípravu rozšíření červené knihy o problematiku krevní 
srážlivosti. 

Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.  

     Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Doubek a prof. Mayer 

                          

9) Národní onkologický program 

Prof. Mayer zmínil problematiku Národního onkologického programu. V tuto chvíli se 
připravuje jednotný program pro solidní tumory a hematologickou onkologii. Prof. Mayer je 
členem komise pro přípravu tohoto jednotného materiálu.  

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 

                           Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Mayer 

 

10) Newsletter ČHS a časopis Transfuze a hematologie dnes 

Prof. Faber zmínil aktuality o newsletteru ČHS. V příštím čísle budou zveřejněny především 
informace o 2. českém hematologickém a transfuziologickém sjezdu. 

Prof. Faber rovněž poreferoval o časopisu Transfuze a hematologie dnes a vyzval členy 
výboru k zasílání rukopisů a přípravě monotematických čísel Transfuze a hematologie dnes 
pro rok 2022. 

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 



Česká hematologická společnost ČLS JEP 

                             Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Faber 
 

11) Nové webové stránky ČHS 

Prof. Mayer poděkoval za přípravu nových webových stránek ČHS a vyzval prof. Žáka 
k aktualizaci textů na tomto webu, především zpráv ze sekcí ČHS. 

Prof. Čermák doplnil, aby byly stránky ČHS propojeny s webovými stránkami sekcí 
(zapsaných spolků). 

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 

                          Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Papajík 
 
 

12) Bilance druhého Českého hematologického a transfuziologického sjezdu 

Prof. Papajík seznámil s bilancí sjezdu. Sjezd byl uspořádán s finančním ziskem. Zisk bude 
rozdělen mezi odborné společnosti, které sjezd organizovaly. Výbor ČHS navrhuje rozdělení 
v poměru 2:1:1 (ČHS, ČSTH a STL). 

Následně výbor jednal o místu konání dalšího sjezdu ČHS. Prof. Mayer navrhl, aby další 
sjezd pořádalo některé z českých pracovišť. 

Výbor vzal tyto informace na vědomí. Místo konání dalšího sjezdu bude diskutováno na další 
schůzi výboru. 

                          Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Papajík 
 
 

13) Posudky pro SÚKL 

Prof. Čermák připomněl posudky hodnotících zpráv a stanoviska připravená ČHS v období od 
minulé schůze výboru ČHS. Jde o posudky a stanoviska k přípravkům Tavlesse (připravil dr. 
Červinek), Opdivo (připravila dr. Móciková), Doptelet (připravil prof. Čermák), Darzalex 
(připravili prof. Hájek a prof. Mayer), Empliciti (připravili prof. Hájek a prof. Mayer), 
Abecma (připravili prof. Mayer a prof. Čermák) a Fluenz Tetra (připravili dr. Kabut a dr. 
Folber). Prof. Čermák dále informoval, že byl požádán o přípravu specifického léčebného 
programu (SLP) pro interferon (IntronA) pro mycosis fungoides.  

Výbor ČHS vyjádřil s těmito zprávami souhlas a souhlasí s přípravou SLP pro IntronA 
v indikaci mycosis fungoides. 

                         Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Čermák 

     

14) Různé 

Dr. Mikulenková uvedla, že jedná s prof. Dundrem, předsedou Společnosti českých patologů 
o sdílení výkonů stanovení cytologické diagnózy I.-III. stupně obtížnosti; dále se účastnila 
jednání na MZČR ohledně nových výkonů v odbornosti 818 (96898 cytologie tělních tekutin 
a 96899 preklasifikace buněk); další jednání budou pokračovat.   

Prof. Faber vznesl dotaz na jednání týkající se podávání interferonů u 
myeloproliferativních neoplázií a u gravidních nemocných s CML a dále jednání ohledně 
úhrady tabletového cyklofosfamidu (Endoxan). Prof. Čermák odpověděl, že ČHS v této věci 
opakovaně jedná, ale zatím se návrhy ČHS nepromítly do závazných dokumentů. Pokud jde 
o Endoxan, pak jeho úhrada je především věcí výrobce tohoto léčiva.  
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Následně prof. Mayer, prof. Čermák a prof. Žák diskutovali o potížích s reálnými úhradami 
léčiv, které nemají oficiální úhradu. V současnosti stále platí, že úhrada léčiva je 
především záležitostí pacienta a jeho pojišťovny. 

Prof. Žák uvedl, že ve FN Hradec Králové provádí extrakorporální fotoforézu u pacientů 
s mycosis fungoides, ale už nemají kapacitu pro terapii všech indikovaných nemocných. 
Požádal, zda by některé centrum na Moravě tuto metodu zavedlo. Prof. Mayer uvedl, že se 
zatím například na brněnské centrum nikdo v této věci neobrátil. Slíbil, že se zeptá, zda by 
byl o tuto metodu zájem, a probere ji i s lékaři z kožní kliniky FN U sv. Anny.  

Prof. Čermák připomněl, že atestační zkoušky proběhnou letos v Hradci Králové. V příštím 
roce pak v Plzni a Olomouci.  

Dr. Mikulenková zmínila nadcházející volby do výboru ČHS v r. 2022, a to, zda by nově mohl 
být samostatně volen zástupce VŠ nelékařů/hematologů. Prof. Čermák požádá prof. 
Starého a předsedu revizní komise ČHS o přípravu stanoviska, zda takovouto změnu voleb 
umožňují platné stanovy. 

 

Termín a místo další schůze: leden 2022, termín bude upřesněn. 

 

Zapsal: prof. Doubek 

Kontroloval: prof. Mayer 

 

Přílohy: Prezentace Mgr. Koščíka 


