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ZÁPIS Č. 14 A 15 

ZE SCHŮZÍ VÝBORU ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI   

ČLS JEP KONANÉ ONLINE DNE 7. 2. A 13. 2. 2022 
 

 

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Jindra, Kouřilová, Mayer, Mikulenková (7. 2. 2022), 
Papajík, Pavlíková, Pospíšilová, Ráčil, Starý, Žáčková, Žák 

Omluveni: Mikulenková (13. 2. 2022) 

Host: Dušek 

 

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) Volby do výboru ČHS 2022    

Prof. Mayer zmínil podněty ke změně voleb do výboru, které mají proběhnout v letošním 
roce. Rovněž připomněl právní rozbor stanov ČLS JEP, který provedl dr. Koščík a který byl 
rozeslán členům výboru ČHS. Jde o tyto podněty: navýšení členů výboru, elektronické 
volby, zástupce regionálních hematologů a zástupce laboratorní hematologie ve výboru 
ČHS. Všichni členové výboru se k jednotlivým bodům vyjádřili a hlasovali o nich. Vzhledem 
ke složitosti problematiky byla tomuto tématu věnována ještě jedna samostatná výborová 
schůze a to 13. 2. 2022.  

Volby proběhnou hybridně – předkolo kolo písemnou formou, hlavní kolo elektronicky; 
členové bez mailové adresy volí korespondenčně. 

Prof. Starý navrhl za členy volební komise prof. MUDr. Edgara Fabera, CSc., Mgr. Filipa 
Vrbackého, Ph.D. a Bc. Dagmar Zmeškalovou.  

Prof. Starý seznámil členy výboru s dalším postupem voleb. Výsledky voleb by měly být 
známé nejpozději v červnu 2022.  

Výbor se shodl na tom, že je nutné, aby nově zvolený výbor ČHS připravil vlastní stanovy 
ČHS a neřídil se jen obecnými stanovami České lékařské společnosti J. E. Purkyně.   

Výbor tyto změny odsouhlasil.  

Odsouhlasil rovněž členy volební komise. 

                           Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Mayer 
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3) Predikce spotřeby léků v hematologické onkologii v roce 2022    

Prof. Mayer uvedl prof. Duška, který prezentoval, že je připravena predikce spotřeby 
centrové léčby na rok 2022. Prof. Dušek zmínil, že v minulém roce bylo diagnostikováno 
méně nemocných se solidními tumory. Tento stav se netýká hematologické onkologie. Dále 
požádal výbor ČHS o pomoc s přípravou dalšího horizon scanning pro léčbu 
hematookologických nemocí. Rovněž požádal o revizi predikcí počtů hematologických 
pacientů.  

Výbor vzal tyto informace na vědomí a přislíbil pomoc s přípravou zmíněných dokumentů. 

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

 

4) Národní onkologický program 

Prof. Mayer zmínil problematiku Národního onkologického programu. Program v tuto chvíli 
prochází revizí. Prof. Mayer je členem komise pro přípravu tohoto jednotného materiálu. 
Jasné obrysy této výzvy ale stále nebyly ze strany Ministerstva zdravotnictví zveřejněny. 
Prof. Mayer požádal zástupce center specializované péče, aby všichni připravili jednotnou 
zprávu s požadavky na to, co by v rámci programu bylo pro hematologickou onkologii 
pořízeno.  

Výbor tento postup odsouhlasil. 

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

 

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 registrace účastníků. Počítá se s účastí až 2500 osob. 
Prim. Jindra apeloval za podporu účasti lékařů z České republiky na sjezdu. 

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 

                          Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prim. Jindra 
 

6) Databáze CARtool 

Prof. Mayer v souvislosti s databází pacientů léčených CAR-T lymfocyty navrhl, aby výbor 
ČHS oslovil centra, která terapii CAR-T používají, nebo ji plánují používat, s návrhem 
přípravy společného poradního orgánu, který by mohl řešit a koordinovat veškeré aktivity 
týkající se CAR-T terapie v České republice.  

Výbor ČHS s tímto návrhem souhlasil. 

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

     

7) Léčivo EVUSHELD a očkování pacientů po alogenní transplantaci proti SARS-CoV-2 

Prof. Mayer informoval o aktivitě, která vedla k odsouhlasení indikace léčiva EVUSHELD pro 
pacienty s hematologickými nemocemi a infekcí virem SARS-CoV-2 a nastavení očkování 
proti viru SARS-CoV-2 u pacientů po alogenní transplantaci krvetvorných buněk. 

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 
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8) Přijetí nových členů ČHS a akce pod záštitou ČHS 

Prof. Starý informoval o žádostech o členství do ČHS. Do ČHS se hlásí 33 osob. 
Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:  

 

Charvátová Sandra, Mgr.  FN Ostrava 

Kapustová Veronika FN Ostrava 

Ročeň Milan, MUDr. ÚHKT Praha 

Rusnáková Laura FN Ostrava 

Anilkumar Sithara Anjana. M.Sc. FN Ostrava 

Žihala David, Mgr. Ph.D. FN Ostrava 

Lachnit Martin, MUDr.  FN Ostrava 

Turi Marcello, Mgr. FN Ostrava 

Lančová Klára FN Ostrava 

Muronová Ludmila FN Ostrava 

Dluhošová Barbora, MUDr. FN Ostrava 

Vrána Jan, Mgr. Ph.D. FN Ostrava 

Ďurech Michal, Mgr. Ph.D. FN Ostrava 

Šnaurová Renáta, Mgr. FN Ostrava 

Skořupová Michaela, Mgr. FN Ostrava 

Chudobová Hana, Mgr. FN Ostrava 

Walek Zuzana, Mgr. FN Ostrava 

Motais Benjamin FN Ostrava 

Buffa David FN Ostrava 

Trlifajová Nela, DiS. FN Ostrava 

Broskevičová Lucie, Mgr. FN Ostrava 

Suk Štěpán, MUDr. FN Plzeň 

Blažková Lucie, Bc. FN Brno 

Havránková Marie-Anna FN Brno 

Dvořáková Jana, DiS. FN Brno 

Bláhová Kristýna, MUDr.  FNKV Praha 

Miklóšiová Ivana FN Brno 

Ležáková Magdalena FN Brno 

Nosek Zdeněk, Mgr. Nemocnice AGEL Šternberk 

Vodička Prokop, MUDr. VFN Praha 

Kalužíková Vlasta, Bc. FN Brno 

Frič Dominik, MUDr.  FN Brno 
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Hrubišová Marie FN Brno 

 
Výbor odsouhlasil snížení členských příspěvků na 50,- Kč pro MUDr. Denisu Bakešovou a Evu 
Strnadovou z důvodu mateřské a rodičovské dovolené.  

Z letošních jubilantů mezi členy ČHS navrhl výbor na ocenění čestným členstvím ČHS 
doktora A. Vítka z ÚHKT Praha a primářku J. Horskou z Pardubické nemocnice.  

V roce 2022 proběhnou tyto akce pod záštitou ČHS: XVII. brněnské hematologické dny, 
Novinky v hematologii Brno, XX. národní workshop Mnohočetný myelom a roční setkání 
České myelomové skupiny, XVII. myelomový výzkumný workshop, XI. farmakoekonomický 
workshop České myelomové skupiny, Plenární zasedání České společnosti pro chronickou 
lymfocytární leukemii, Plenární zasedání Kooperativní lymfomové skupiny, XXXIV. 
olomoucké hematologické dny, XXIV. konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů, 
13th Symposium on Advances in Molecular Hematology, XXI. pracovní konference na téma 
monoklonálních gamapatií, XXVIII. Česko–slovenská konference o trombóze a hemostáze a 
XX. Česko–slovenská konference laboratorní hematologie, Regionální hematologický 
seminář východočeského a libereckého regionu, XXXII. celostátní pracovní konference 
laborantů a sester - PÁLAVA 2022, XXXI. konference dětských hematologů a onkologů České 
a Slovenské republiky a XII. celostátní výroční setkání Czech MDS Group. Termíny těchto 
akcí jsou uvedeny na webových stránkách společnosti.  

Výbor vzal tyto informace na vědomí.  

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

 

9) Hrazení akreditace JACIE z prostředků ČHS 

Výbor souhlasil s tím, že pro centra žádající o akreditaci JACIE, mohou být na poplatky 
spojené s akreditací zatím využity prostředky ČHS.  

Výbor tento postup odsouhlasil. 
 

10) Klinické doporučené postupy (KDP) pro vyšetření PET u mnohočetného myelomu 

Prof. Mayer informoval o připravovaných KDP pro vyšetření PET u mnohočetného myelomu. 
KDP bude připravovat MUDr. Tomáš Jelínek, Ph.D. 

Výbor vzal tuto informaci na vědomí.  

 
11) Léčivo Tecartus 

Prof. Mayer informoval o tom, že výbor ČHS připomínkoval kritéria úhrady tohoto léčiva pro 
pacienty s lymfomem plášťové zóny. Rozporoval nutnost předléčenosti pacientů 
lenalidomidem. Zatím není k dispozici vyjádření plátce. 

Výbor vzal tuto informaci na vědomí.  

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

 

12) Problematika Laboratorní sekce 

MUDr. Mikulenková informovala o důležitých bodech jednání LS ČHS (revize doporučení 
v 5letém cyklu, tvorba doporučení pro validaci metod v hematologii); požádala o finanční 
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podporu pracovní schůzky členů LS ČHS, které plánuje 29. - 30. 4. v Mikulově a na kterém 
se bude řešit validace v odbornosti 818 v souvislosti s novým nařízením EU 746/2017; výbor 
s podporou souhlasil; rozpočet dodá do poloviny března; dále informovala o proběhlé 
schůzce (28. 1.) nově vzniklé Aliance pro implementaci IVD-R za účasti zástupců MZČR, ČIA, 
CZEDMA, SUKL a laboratorních odborností; diskuze na téma in-house metod u vzácných 
chorob, do které některé hematologické diagnózy patří, dále je v novém nařízení EU 
definována podmínka nastavení systému kvality v laboratoři dle ISO:15189; možná pomoc 
firmy CZEDMA v rámci protokolů pro LDT; možná bude nutnost revize SZV v rámci IVD-R. 
Dále viz přiložený zápis ze schůze Aliance pro implementaci IVD-R. 

Výbor ČHS vzal tyto informace na vědomí. 

                                      Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; dr. Mikulenková 

 

13) Červená kniha 

Prof. Doubek informoval o aktualizaci doporučení ČHS, tzv. Červené knihy. Aktualizované 
kapitoly už autoři dodali, v tuto chvíli probíhá příprava textu tak, aby mohl být publikován 
do konce února 2022.  

Výbor vzal tuto zprávu na vědomí.  

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

               

14) Časopis Transfuze a hematologie dnes 

Prof. Faber zmínil aktuality o Transfuzi a hematologii dnes. V časopisu nyní chybí 
příspěvky. Prof. Faber oslovil členy Společnosti pro trombózu a hemostázu, aby příspěvky 
zaslali a tato společnost se podílela na chodu časopisu.  

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 

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

15) Nové webové stránky ČHS 

Prof. Mayer poděkoval za přípravu nových webových stránek ČHS a vyzval prof. Žáka k další 
aktualizaci textů na tomto webu, především zpráv ze sekcí ČHS, ale i z oblasti historie 
české hematologie. 

Výbor vzal tyto informace na vědomí. 

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

16) 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 Fibryga (připravil doc. 
Blatný), Poteligeo (připravil dr. Polívka), Adcetris (připravila dr. Móciková), Ninlaro 
(připravil prof. Hájek), přípravky s účinnými látkami romiplostim a eltrombopag (připravil 
dr. Červinek), Zassida (připravil prof. Čermák), Imatinib Sandoz (připravili doc. Žáčková a 
prof. Doubek) a režim daratumumab-Rd (vypracoval prof. Hájek).  

Výbor ČHS vyjádřil s těmito zprávami souhlas. 

                         Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Čermák 
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Termín a místo další schůze: duben 2022, termín bude upřesněn. 

 

Zapsal: prof. Doubek 

Kontroloval: prof. Mayer 

 

Příloha: Zápis ze schůze Aliance pro implementaci IVD-R.  


