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ZÁPIS Č. 16
ZE SCHŮZE VÝBORU

ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

ČLS JEP KONANÉHO ONLINE DNE 25. 4. 2022

Přítomni: Čermák, Doubek, Faber, Jindra, Mayer, Mikulenková, Papajík, Pavlíková,
Pospíšilová, Starý, Žáčková, Žák
Omluveni: Ráčil, Kouřilová
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 shrnul informace týkající voleb do výboru. Po dvojí výzvě bylo potvrzeno 516 emailových adres členů ČHS.
Volby byly zahájeny, probíhají hybridně – předkolo kolo probíhá písemnou formou, hlavní
kolo elektronicky či zcela výjimečně korespondenčně (členové bez uvedení jakékoliv emailové adresy). Sčítání hlasů z návrhového kola proběhne 9. 5. 2022.
Členy volební komise jsou prof. MUDr. Edgar Faber, CSc., Mgr. Filip Vrbacký, Ph.D. a Bc.
Dagmar Zmeškalová.
Výbor vzal tyto informace na vědomí.
Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Mayer
3) Národní onkologický program
Prof. Mayer zmínil problematiku Národního onkologického programu. Program i nadále
prochází revizemi. Prof. Mayer je členem komise pro přípravu tohoto jednotného
materiálu. 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. V minulém týdnu proběhlo jednání o programu v Senátu Parlamentu ČR.
Prof. Mayer a doc. Prausová z České onkologické společnosti ČLS JEP napíšou dopis na MZd
ČR, aby byly výbory našich odborných společností přizvány do přípravy konečné verze výzvy
Národního onkologického programu.
Výbor vzal tyto informace na vědomí.
Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Mayer
4) Sjezd EBMT v Praze 2022
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Prim. Jindra poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu sjezdu EBMT,
který se konal online v Praze 20. až 23. března 2022. Sjezdu se účastnilo kolem 5000 osob.
Sjezd byl ziskový, ČHS dostane ze zisku část prostředků. Prim. Jindra navrhl odměnit ty
členy ČHS, kteří přípravě sjezdu věnovali největší díl práce.
Výbor vzal tyto informace na vědomí a s odměnou organizátorům EBMT souhlasil.
Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prim. Jindra
6) Databáze CARtool
Prof. Mayer informoval o schůzce „scientific boardu“ registru, kterou organizovala IBA
elektronicky dne 22. 4. 2022. Vlastníkem dat registru jsou pracoviště, IBA spravuje data,
vlastníkem databáze je ČLS JEP. Další „scientific board“ proběhne za 3 měsíce. Na další
jednání budou pozvána i pracoviště, která se zatím k projektu definitivně nepřipojila.
Databáze je už plně funkční a centra začala zadávat data.
Výbor ČHS vzal tyto informace na vědomí.
Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Mayer
8) Přijetí nových členů ČHS
Prof. Starý informoval o žádostech o členství do ČHS. Do ČHS se hlásí 10 osob.
Výbor ČHS vyjádřil souhlas s přijetím těchto žadatelů jako členů ČHS ČLS JEP:
Augustová Petra

SEPA Olomouc s.r.o.

Celichowski Piotr, PhDr.

Ostravská univerzita

Čablová Ivana

FN Brno

Halámová Hana, Mgr. Ph.D.

FN Brno

Kužílková Daniela, Mgr. Ph.D.

2. LF UK a FN Motol Praha

Martišová Aneta, MUDr.

FN Bulovka Praha

Opluštilová Pavlína, DiS.

FN Brno

Štikarová Jana, Ing. Ph.D.

ÚHKT Praha

Trčková Tereza, DiS.

Plasma Lab s.r.o. Praha

Žáková Martina, Mgr.

FN Brno

Výbor odsouhlasil snížení členských příspěvků na 50,- Kč pro Ladu Klavčovou a Žanetu
Břeskovou z důvodu mateřské a rodičovské dovolené.
Prof. Starý informoval, že komise ČHS vybrala na cenu ČHS 2022 publikaci Malcikova J,
Pavlova S, Kunt Vonkova B, Radova L, Plevova K, Kotaskova J, Pal K, Dvorackova B,
Zenatova M, Hynst J, Ondrouskova E, Panovska A, Brychtova Y, Zavacka K, Tichy B, Tom N,
Mayer J, Doubek M, Pospisilova S. Low-burden TP53 mutations in CLL: clinical impact and
clonal evolution within the context of different treatment options. Blood 2021,
23;138(25):2670-2685.

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Výbor vzal tyto informace na vědomí a vyjádřil souhlas s udělením ceny ČHS autorům
vybrané publikace. Práce bude představena a oceněna v rámci Olomouckých
hematologických dnů.
Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Starý
9) Problematika Laboratorní sekce
MUDr. Mikulenková informovala o pracovní schůze specialistů z oblasti laboratorní
hematologie, která proběhne na přelomu dubna a května v Mikulově a poděkovala za
podporu této akce výborem ČHS.
Prof. Žák připomněl česko-slovenskou konferenci o trombóze a hemostáze, která proběhne
na podzim v Hradci Králové.
Výbor ČHS vzal tyto informace na vědomí.
Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; dr. Mikulenková
10) Nové webové stránky ČHS
Prof. Žák informoval o dalších aktualizacích webu ČHS. Uvedl, že denně je na webu
zaznamenáváno více jak 200 přístupů. Prof. Žák uvedl, že web bude rozšířen o kapitolu
týkající se historie české hematologie. Osloveni, aby kapitolu napsali, by byli prof. Indrák,
prof. Starý a případně další členové ČHS.
Prof. Žák a dr. Vrbacký dále připraví dotazník pro členy ČHS, v němž by se mohli vyjádřit
k obsahu stránek ČHS.
Výbor vzal tyto informace na vědomí.
Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Žák
11) 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 Sprycel (připravila
Žáčková), Doptelet a Tavlesse (připravil dr. Červinek), Revlimid (připravil prof. Čermák),
Lenalidomid Krka (připravil prof. Hájek), Adcetris (připravila dr. Móciková), Imatinib Teva
(připravili doc. Žáčková a prof. Doubek) a Venclyxto (vypracoval prof. Mayer).
Prof. Mayer zmínil léčivo Kyprolis a dotaz zdravotních pojišťoven ohledně dotaz na event
rozšíření seznamu oprávněných poskytovatelů. Prof. Mayer navrhl odkázat na platnou
legislativu a dokumenty SÚKL.
Výbor ČHS vyjádřil s těmito zprávami souhlas a odsouhlasil vyjádření k léčivu Kyprolis.
Termín: další zpráva na příští schůzi výboru ČHS; zodpovídá prof. Čermák
12) Různé
1) Prof. Mayer informoval o tom, že výbor ČHS připomínkoval kritéria úhrady léčiva
Tecartus pro pacienty s lymfomem plášťové zóny a že nakonec bylo společné
stanovisko s VZP podepsáno.
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2) Prof. Faber informoval o situaci časopisu Transfuze a hematologie dnes. Prof. Faber
bude jednat s prof. Penkou o praktických krocích při připojení Společnosti pro
trombózu a hemostázu k stávajícím vydavatelům časopisu.
3) Prof. Starý zmínil, že prof. Hrodek obdržel Cenu J. E. Purkyně. Prof. Hrodek byl na
ocenění nominován i výborem ČHS.
4) Dr. Mikulenková se zeptala na nominaci členů do akreditačních komisí (zkoušení
AKK). Prof. Mayer uvedl, že do komisí byli za ČHS nominováni odborníci, kteří tam
v současné době pracují.
Termín a místo další schůze: po volbách nového výboru ČHS, termín bude upřesněn.
Zapsal: prof. Doubek
Kontroloval: prof. Mayer

