
Česká hematologická společnost ČLS JEP 

ZÁPIS Č. 2 

ZE SCHŮZE VÝBORU ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI   

ČLS JEP KONANÉHO DNE 25. 10. 2022 
 

 

Přítomni: Doubek, Jindra, Kouřilová, Kozák, Malíková, Mayer, Mikulenková, Papajík, 
Pavlíková, Starý, Trněný, Žáčková, Žák 

Omluveni: Lysák 

Hosté: Čermák, Dušek, Hájek (online) 

 

Zasedání schůze výboru ČHS zahájil a schůzi vedl předseda ČHS prof. Žák.  
Výbor odsouhlasil program jednání. 

 

1) Kontrola zápisu z minulé schůze 

Prof. Žák provedl kontrolu zápisu z minulé schůze. Výbor vzal zápis z minulé schůze na 
vědomí. 

 

2) Přijetí nových členů 

Prof. Starý představil zájemce o členství v ČHS. Celkem se do ČHS hlásí 6 osob. 

Dlouhá Lucie, MUDr. VFN Praha 

Dolog Vasyl, MUDr. FN Plzeň 

Hanzelková Veronika, Mgr. FN Ostrava 

Hrubá Alžběta, DiS. FN Ostrava 

Pospíšilová Šárka, Mgr.  FN Brno 

Vrtalová Eva, MUDr. Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 

Výbor souhlasil s přijetím těchto zájemců o členství do ČHS. 

Prof. Žák uvedl, že je třeba aktualizovat databázi členů ČHS, zejména to, zda jde o lékaře, 
VŠ nelékaře, laboranty nebo zdravotní sestry. Prof. Starý uvedl, že ne vždy je to možné. 
Výbor se nakonec po diskusi usnesl, že tyto informace budou vyžadovány především u 
nových členů ČHS a budou uvedeny v přihlášce do ČHS. 

Prof. Starý představil jubilanty v roce 2023 z řad členů ČHS. Členové výboru z těchto osob 
navrhli ocenění pro prof. Zdeňka Adama (pamětní medaile ČLS JEP), RNDr. Ludmilu 
Bourkovou, doc. Annu Jonášovou, prof. Petra Sedláčka a prim. MUDr. Danu Galuszkovou 
(všichni čestné členství ČHS). 
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Výbor se usnesl, že i do budoucna budou oceňováni pouze členové ČHS ve věku 60 let a 
starší, u mladších členů bude ocenění navrženo jen v případech výjimečných zásluh pro 
ČHS.  

Prof. Starý přítomné seznámil se seznamem akcí, které žádají o záštitu ČHS pro rok 2023. 
Všem akcím odborných společností a sekcí ČHS byla záštita výborem udělena.  

Dále výbor diskutoval podporu firemních workshopů a záštitu ze strany ČHS. Výbor hlasoval 
proti udílení záštity ČHS akcím primárně organizovaným farmaceutickými společnostmi a 
komerčními subjekty. 

Prof. Starý informoval, že publikace kolektivu autorů Malčíková a kol. Low-burden TP53 
mutations in CLL: clinical impact and clonal evolution within the context of different 
treatment options publikovaná v časopise Blood, byla na návrh ČHS oceněna cenou ČLS 
JEP.  

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

 

3) Práce garanta v Lékové komisi SÚKL 

Prof. Žák uvedl, že jako garanta ČHS v Lékové komisi SÚKL navrhuje prof. Čermáka, který 
tuto funkci už zastával. Prof. Čermák byl hostem jednání výboru ČHS a představil práci 
garanta v Lékové komisi. Léková komise je poradní orgán SÚKL. Komise má na starosti 
především agendu hodnocení léčiv, pro něž farmaceutické firmy žádají kategorizaci. 
V tomto procesu má hlas odborných společností (hodnotící zprávy) poradní význam. Dále 
prof. Žák informoval o práci komise pro ORPHAN léčiva. V komisi pro tato léčiva je rovněž 
prof. Čermák jako zástupce ČHS.  

Prof. Čermák v diskusi upozornil, že hodnocení léčiv by měly odborné společnosti 
vypracovat vždy do 10 kalendářních dnů. Prof. Žák proto apeloval na včasné vypracování 
hodnoticích zpráv a navrhl postup, jak posudek co nejdříve vypracovat. Grantem 
vypracování posudku bude vedoucí konkrétní pracovní skupiny ČHS.  

Výbor souhlasil s tím, aby prof. Čermák i nadále zastupoval ČHS v Lékové komisi SÚKL. 

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

 

4) Příprava 3. kongresu ČHS v roce 2024  

Prof. Žák otevřel diskusi o místě konání dalšího kongresu ČHS. Na místo konání kongresu 
v roce 2024 aspiroval Hradec Králové a Ostrava. Ostravskou kandidaturu představil prof. 
Hájek, Hradeckou prof. Žák.  

Výbor v tajné volbě odhlasoval, že kongres v roce 2024 se bude konat v Hradci Králové 15. – 
18. 9. 2024 (11 hlasů pro Hradec Králové).  

Výbor požádal prim. Jindru, aby ustanovil skupinu, která by určila, jak budou vybírána 
místa konání pro sjezdy v následujících letech.  

Prof. Trněný navrhl, aby všechny kongresy ČHS měly stejný formát a shodnou vizuální 
podobu. S tím výbor vyjádřil souhlas.  

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

 

5) Strategické predikce potřeb resortu zdravotnictví  
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Host jednání, prof. Dušek, seznámil výbor ČHS s predikcemi vývoje počtu pacientů a 
nákladů centrové léčby v ČR v roce 2024. Představil predikční systém inovativních léků a 
technologií. Hlavní determinanty vývoje potřeb jsou: demografie, prevalence léčených a 
nové léky a inovace. Celková zátěž péče o pacienty s nádory krvetvorby poroste 
v následujícím roce nejméně o 10 %. Generifikace léčiv nestačí vykrývat prodloužení přežití 
a zavádění nových léčiv. Představil rovněž výpočty na základě „horizon scanning“. Požádal 
výbor, aby se do dubna 2023 podílel na vypracování nových „horizon scanning“ pro 
hematologii. Požádal ČHS, aby provedla revizi predikcí, které prof. Dušek připraví. Rovněž 
apeloval na to, aby všechna pracoviště pravidelně zadávala informace do Národního 
onkologického registru. Od toho se výpočet predikcí odvíjí. 

Dále se prof. Dušek věnoval řízení akutní lůžkové péče v ČR. Představil nový systém DRG, 
který by lůžkovou péči postupně hradil podle reálných nákladů. Tyto úhrady by se měly 
týkat v první řadě centrové péče a v příštím roce by takto mělo být hrazeno 10 % péče. 
Problémem, který zapříčinil, že podle tohoto systému zatím nebude hrazena hematologická 
onkologie, je nákladová heterogenita mezi jednotlivými centry. Pokud by se tato 
heterogenita odstranila, pak by hematologická onkologie byla další odborností, která by 
mohla být hrazena dle reálných nákladů. Výbor ČHS se usnesl, že jednání týkajícího se 
nákladů na péči na jednotlivých pracovištích, se zúčastní přednostové pracovišť vysoce 
specializované hematologické péče dospělých. Prof. Žák se spojí s prof. Duškem a požádá 
ho o bližší specifikaci sběru dat nákladů léčby na jednotlivých pracovištích. 

Na závěr prof. Dušek informoval, že je možné hlásit do registrů i výsledky vybraných 
vyšetření. Požádal proto výbor ČHS, aby definoval panel expertů, který by vytvořil seznam 
hematologických vyšetření (markerů), jejichž výsledky by byly centrálně evidovány.  

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

 

6) Zprávy ze sekcí a společností  

Dr. Mikulenková zmínila zprávu ze schůze Laboratorní sekce a zprávu pracovní skupiny 
IVDR. Laboratorní sekce pokračuje na tvorbě nového doporučení Validace a verifikace 
v hematologii. Na stránkách ČHS pod Laboratorní sekcí vytvořena záložka IVDR, ve které 
jsou a budou umístěny dokumenty týkající se problematiky LDT (in-house metody); dále 
vytvořena záložka Kontaktní formulář pro dotazy z problematiky laboratorní hematologie. 

Dr. Mikulenková dále navrhla výboru, aby bylo vytvořeno společné úložiště pracovních 
dokumentů ČHS. Prof. Žák zjistí cestou dr. Vrbackého, zda a za jakých podmínek by mohla 
ČHS mít vlastní úložiště souborů. Členové výboru se ale v diskusi k nutnosti vytvoření 
úložiště stavěli skepticky. 

Dr. Mikulenková rovněž informovala, že byla zvolena předsedkyní laboratorní sekce na další 
volební období. Výbor ČHS dr. Mikulenkovou v této funkci potvrdil. 

Prof. Žák na podnět prof. Hájka informoval o doporučení Myelomové sekce o možnosti 
terapie ixazomibem na pracovištích „rozšířené“ hematoonkologické péče. Výbor ČHS se 
usnesl, že do tohoto procesu nebude zasahovat, že je v gesci konkrétních pracovišť a záleží 
na jejich domluvě s plátci péče. 

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

 

7) Zhodnocení kongresu EBMT 2022  



Česká hematologická společnost ČLS JEP 

Prim. Jindra poděkoval všem aktivním účastníkům kongresu, který se konal nakonec 
virtuálně (původně měl být v Praze). Kongres byl úspěšný, měl přes 5000 účastníků a byl 
rovněž pro ČHS finančně rentabilní. Prim. Jindra navrhl, aby zisk z kongresu EBMT byl 
využit na poplatky spojenými s JACIE akreditacemi transplantačních center v ČR a aby byli 
čeští organizátoři kongresu finančně odměněni (prof. Sedláček, prim. Jindra, dr. Kabátová 
a prof. Faber). Výbor ČHS tento návrh odsouhlasil. 

 

8) Aktualizace Červené knihy 

Prof. Žák vyslovil požadavek aktualizace Červené knihy. Prof. Doubek uvedl, že aktualizace 
některých kapitol probíhá průběžně. Celá Červená kniha ale aktualizována nebyla. Prof. 
Doubek požádá hlavní autory kapitol Červené knihy o jejich aktualizaci.  

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

 

9) Různé  

Prof. Papajík uvedl, že atestace z hematologie a transfuzní služby se budou konat 
v Olomouci 23. a 24. 11. 2022. Prof. Žák bude na příští schůzi výboru informovat o tom, kdy 
a kde se budou konat atestační zkoušky v roce 2024.  

Prof. Mayer dal na zváženou, zda by ČHS neměla vypisovat cestovní granty pro hematology 
a nelékaře. Výbor bude tuto otázku ještě řešit, ale zatím k pravidelnému vypisování grantů 
nepřistoupil. 

Prof. Žák otevřel otázku, zda i nadále připravovat bulletin ČHS. Prof. Žák požádal paní 
Pavlíkovou, aby do příští schůze zjistila, zda byl bulletin pro ČHS ekonomicky přínosný.  

Na závěr prof. Žák představil body, které je podle jeho názoru nutné v rámci výboru ČHS 
v budoucnu řešit: úhrada léčiv (CAR T, interferony), centrová léčba, VILP registry, příprava 
stanov společnosti. Výbor vzal tyto informace na vědomí. 

Prof. Mayer otevřel téma buněčné terapie vyráběné lokálně pro pacienty (například virus 
specifické lymfocyty). Prof. Mayer se nabídl, že připraví materiál, který by ČHS adresovala 
plátcům zdravotní péče ohledně úhrady této terapie. Výbor s tímto návrhem souhlasil.   

 

Zapsal: prof. Doubek 

Kontroloval: prof. Žák  

 

 

Další schůze: 18. leden 2023  


