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Výroční zpráva CELL  

Za rok 2017 

 

Vážená kolegyně, Vážený kolego, 
  

dovolujeme si Vás pozvat na výroční členskou schůzi České leukemické studijní skupiny - pro život, z. s. (CELL)  

Schůze se bude konat dne 19. 12. 2017  

Jednání se uskuteční v čase od 12:30 do 17:00 hodin 

Místo konání: Corinthia Hotel, Kongresová 1655, Praha 4, 24. patro  
  

  

Program členské schůze CELL:  

Úvodní slovo – P. Cetkovský 

Zpráva o činnosti CELL za uplynulé období – J. Mayer, P. Cetkovský 
Problematika AML a databáze Datool AML – L. Semerád, J. Vydra, A. Folta, Z. Ráčil  

Problematika CML – H. Klamová, D. Žáčková, K. Machová Poláková, Z. Ráčil  

Projekt MIND – P. Bělohlávková, B. Weinbergerová, Z. Ráčil  

Problematika ALL (nové studie CELL a výsledky léčby) - C. Šálek, F. Folber, J. Horáček, M. Doubek 

Problematika CLL (probíhající projekty) - M. Doubek, M. Brejcha, D. Lysák 
Problematika systémové mastocytózy (nové projekty) – M. Doubek 

Oportunní infekce, infekce u nemocných s  akutními leukemiemi – P. Žák, B. Weinbergerová, Z. Ráčil  

Blastic Plasmacytoid Dendritic Cell Neoplasm – BPDCN – M. Čerňan 

Volby předsedy, místopředsedy a výboru CELL 

Různé 
Závěr 

  

   

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.   prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D. 

předseda CELL     místopředseda CELL 
  

  

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. 

člen výboru CELL 

  
Dne 15. 12. 2017 
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12. ČS CELL, z. s.  

Hlavní cíle CELL 

• Tvorba společných diagnostických a léčebných 
protokolů 

• Organizování klinických a experimentálních 
studií 

• Zavádění nových poznatků do diagnostiky a 
léčby 

• Navázání kooperace se zahraničními subjekty 

• Rozšiřování poznatků i mezi laickou veřejnost 
(osvětová činnost) 
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…viz program… 

• Jednotlivé typy leukemií 

• Ph- MPN 

• Infekce 

• Mastocytózy 

• Web, atlas, organizační věci, finance, zahraniční 
kooperace 

• Volby 
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Významné úspěchy v posledním roce 

• Řada kvalitních publikací, AML, MPN + zahraniční 
(ASH 2017), infekce, mastocytózy, CLL…  

• Pevné ukotvení v zahraničí 

– EWALL, SAL, ELN…(EuroSki), HARMONY 

• Finanční stabilita 

• Pokrok v budovávání infrastruktury 

– Databáze, datamanažeři, smlouvy s IBA 

• Vlastní výzkumné projekty 

– AZV, řada dalších projektů 

 
 



5 



6 



7 



8 

Dasatinib filling the gap in the 
treatment of imatinib resistant or 

intolerant CML patients 

J. Mayer 

Department of Internal Medicine, Hemato -
Oncology, University Hospital Brno, Czech 

Republic  
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Výhled pro rok 2018 
• Mít stabilní financování 
• Určité prvky stability nyní vytvořeny, proto:  

– Definitivní nastavení sběru dat a zajištění jejich kvality 
– Nově datamanažer do Olomouce 

– Úprava smluv s IBA 
• Automatické výstupy 

– Kvalitní plnění grantových úkolů a získaných projektů AZV 

– Analytické projekty dat z databází + další vědecké aktivity 

• Mezinárodní aktivity 
• Výroční zpráva generovaná „automaticky“ 
• Konec 2. funkčního období děkana LF 
• GDPR 
• Větší projekty nelze uskutečnit lokálně na jednom 

pracovišti!  
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Zápis z 12. výroční členské schůze České leukemické studijní skupiny - pro život, z. s. 

(CELL) konané dne 19. 12. 2017 v Praze v Corinthia Hotelu (Kongresová 1655, Praha 4) 
 

 
 

 

 

Přítomni (abecedně bez titulů): Bělohlávková, Cetkovský, Cmunt, Čermák, Čerňan, 

Doubek, Folber, Hisemová, Jonášová, Karas, Klamová, Klener, Machová Poláková, Mayer, 

Michalová, Mikulenková, Polák, Ráčil, Richterová, Sedláček, Semerád, Starý, Stejskal, 

Szotkowski, Šálek, Šrámková, Voglová, Vydra, Zemanová, Žák 

 

I 

Výroční schůzi zahájil prof. Cetkovský, který mohl opět vyzdvihnout, že CELL je 

respektovanou organizací nejen v českém měřítku, ale i v měřítku světovém, o čemž svědčí 

řada projektů, do kterých je CELL zapojena. 

II 

Prof. Mayer přednesl výroční zprávu CELL za rok 2017. Shrnul všechny projekty, které 

CELL na poli leukemií a příbuzných nemocí vede. Připomenul spolupráci se zahraničními 

pracovními skupinami, které CELL navázala a rozvíjí (EWALL, SAL, ELN, HARMONY), a 

spolupráci v rámci evropských grantů (HORIZON 2020). Představen byl i nový vzhled 

internetových stránek CELL a internetový hematologický atlas. Prof. Mayer rovněž shrnul 

finanční situaci CELL v roce 2017 a představil výhled na rok 2018. Upozornil i na regulaci 

GDRP, která upravuje práci s osobními daty v registrech CELL. 

III 

Dr. Klamová připomněla projekty týkající se chronické myeloidní leukemie (CML). Jde o 

projekty: 1) mezinárodní (EUREKA – vysazování TKI u pacientů s CML; TIGER – terapie 

interferonem u CML), 2) vlastní vědecké (AZV grant molekulární detekce CML pomocí 

pacient-specifické fúze; LIPIDY u CML – management poruch metabolismu lipidů při léčbě 

TKI; BIOBANKING u CML) a 3) databáze (INFINITY). 

IV 

Dr. Semerád představil projekty CELL u akutní myeloidní leukemie (AML). Jde o tři základní 

projekty: DATOOL AML, biobanking vzorků AML, grant AZV zaměřený na klonální 

evoluci AML a projekt DanoDouble. Připomenul rovněž spolupráci CELL s německou 

skupinou SAL. 

V 

Dr. Bělohlávková seznámila přítomné s novinkami u projektu MIND – registr pacientů s Ph- 

myeloproliferacemi, na kterém CELL spolupracuje s německou skupinou SAL. 

VI 

Dr. Folber a Dr. Šálek představili projekty věnované problematice ALL. Dr. Folber ukázal 

výsledky léčby ALL podle protokolů CELL. Dr. Šálek ukázal nové protokoly a studie pro 
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Prof. Doubek zmínil problematiku CLL, kterou CELL řeší ve spolupráci s dalšími pracovními 

skupinami (ČS CLL, ERIC, MU Brno). Zmínil databázi CLLEAR, publikace týkající se CLL, 

které byly vydány v roce 2017, připravované publikace, granty i evropské meetingy a 

workshopy, které členové CELL připravují. 

VIII 

Prof. Doubek připomenul stávající a nové projekty týkající se systémové mastocytózy: registr 

ECNM, spolupráci s vídeňskou univerzitou a vlastní projekt analýzy pacientů s typickou 

indolentní systémovou mastocytózou, který by měl být publikován v roce 2018. 

IX 

Doc. Žák představil problematiku oportunních infekcí. Zmínil registr těchto infekcí, publikace 

a 11. CELL workshop, který v roce 2017 proběhl v Hradci Králové. Doc. Žáka doplnil prof. 

Ráčil, který představil nová doporučení pro přístup k pacientům po splenektomiích a kartičku 

splenektomovaných pacientů. 

X 
Dr. Čerňan a Dr. Hisemová uvedli problematiku nádorů z blastických plazmocytoidních dendritických 

buněk (BPDCN). Představili návrh společného projektu diagnostiky, léčby a sledování těchto pacientů. 

Prof. Cetkovský vyzval, aby navrhovatelé provedli pilotní analýzu a představili finanční rozvahu. Na 

základě těchto dat se CELL rozhodne, zda projekt podpoří 

VII 

Doc. Žák zahájil volby předsedy, místopředsedy a výboru CELL. V tajném hlasování byl 

předsedou CELL na další volební období zvolen prof. Mayer (obdržel 14 z 15 platných 

hlasů), místopředsedou prof. Cetkovský (obdržel 14 z 15 platných hlasů) a členy výboru se 

stali dr. Bělohlávková (obdržela 12 z 15 platných hlasů), prof. Doubek (obdržel 15 z 15 

platných hlasů), prof. Kozák (obdržel 14 z 15 platných hlasů), dr. Šálek (obdržel 15 z 15 

platných hlasů), doc. Szotkowski (získal 15 z 15 platných hlasů) a doc. Žák (získal 15 z 15 

platných hlasů). 

Dále se členkou CELL stala MUDr. Miroslava Hisemová. Byla schválena hlasy všech 

přítomných členů schůze. 

XII 

Závěrečné slovo pronesl znovuzvolený předseda CELL prof. Mayer. Pronesl přesvědčení, že 

vedení CELL naváže na  úspěchy z předešlých let a že CELL bude i nadále vůdčí skupinou    

v problematice leukemií v České republice. 

 
 

Zapsal: Doubek 
19. 12. 2017 
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