
 

 
 

Zápis z valné hromady České leukemické skupiny pro život (CELL,  

konané dne 23. 11. 2011 na 1. interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 

 

I 

Účast (abecedně, bez titulů): Berková (ÚHKT Praha), Billová (Pfizer), Brejcha (OC Nový 

Jičín), Cetkovský (ÚHKT Praha), Cmunt (VFN Praha), Čermák (ÚHKT Praha), Doubek (FN 

Brno), Froněk (Cephalon), Fuchs (ÚHKT Praha), Haber (VFN Praha), Hažmuková 

(Mundipharma), Horáček (FN Hradec Králové), Klamová (ÚHKT Praha), Klodová (OC Nový 

Jičín), Kozák (FN Královské Vinohrady), Krutilková (Chambon), Machová-Poláková (ÚHKT 

Praha), Mayer (FN Brno), Mejstříková (FN Motol), Michalová (ÚHKT Praha), Moravcová 

(ÚHKT Praha), Mrázková (Pfizer), Peková (Chambon), Pokorná (ÚHKT Praha), Ransdorfová 

(ÚHKT Praha), Ráčil (FN Brno), Sedláček (FN Motol), Sedláčková (Chambon), Smolej (FN 

Hradec Králové), Šárová (ÚHKT Praha), Šťastný (BMS), Žáčková (ÚHKT Praha), Žejšková 

(Chambon). 

 

II 

Valnou hromadu zahájil doc. Cetkovský a přednesl úvodní slovo. 

 

III 

Přítomné pozdravil doc. Čermák, předseda Hematologické společnosti ČLS JEP. Ve svém 

vystoupení vyzdvihl velkou pracovní aktivitu CELL. Dále zmínil, že předseda CELL, prof. 

Mayer, byl zvolen předsedou Leukemické sekce Hematologické společnosti ČLS JEP, což by 

mohlo vést ke sblížení obou těchto organizací. 

 

IV 

Prof. Mayer, předseda CELL, ve své zprávě o činnosti CELL shrnul aktivity CELL od 

poslední valné hromady. Věnoval se krátce všem hlavním problematikám, kterým se CELL 

věnuje (CML, AML, ALL, CLL, transplantace, oportunní infekce). Zmínil, že s podporou 

CELL vyšlo několik odborných suplement českých časopisů, monografií (včetně monografie 



k 5. výročí existence CELL, doporučených postupů léčby leukemií a jejich infekčních 

komplikací u dospělých pacientů a zahraniční monografie o ALL) a nových osm publikací 

v časopisech s impaktovým faktorem. Vyjádřil své přání, aby CELL byla i nadále 

dynamickou pracovní skupinou, v jejímž rámci budou lékaři rádii spolupracovat a která 

v konečném důsledku přinese prospěch našim nemocným. Prof. Mayer také přítomné 

seznámil s hospodařením CELL od poslední valné hromady. 

 

V 

Následoval přehled odborných aktivit CELL (mítinků, projektů, publikací) realizovaných od 

poslední valné hromady. 

Doc. Cetkovský seznámil přítomné s projekty, které CELL realizuje na poli AML 

(spolupracující centra, protokoly AML CELL, databáze, participace na databázi SAL, 

publikace).  

Dr. Peková představila projekt detekce zbytkové nemoci u akutní myeloidní leukemie. 

Prof. Doubek shrnul aktivity na poli ALL (guidelines EWALL, na kterých se členové CELL 

podíleli; léčba podle protokolů GMALL; nový protokol CELL-ALL-2012). 

Dr. Machová-Poláková představila velkou řadu společných projektů a publikací o CML. 

Prof. Doubek seznámil přítomné s aktuálně řešenou problematikou u CLL (publikace, 

dokončené a plánované projekty, databáze CLLEAR). 

Dr. Schwarz představil projekt IgVH3-21 u CLL. 

Doc. Cetkovský seznámil přítomné s připravovanou monografií o transplantacích 

krvetvorných buněk. 

Doc. Ráčil přiblížil řešenou problematiku infekčních komplikací u hematologických 

nemocných (spolupracující centra, workshopy, databáze FIND, supplementum Postgraduální 

medicíny). 

Prof. Doubek informoval o www stránkách CELL (databáze FIND a CLLEAR přístupné přes 

web, internetová učebnice hematologických malignit, anglická verze www stránek). 

 

VI 

Po přehledu odborných aktivit CELL proběhla volba nových členů CELL. Novými členy 

CELL byli zvoleny (abecedně): MUDr. Drahomíra Klodová (OC Nový Jičín), MUDr. Ester 

Mejstříková, Ph.D. (FN Motol), Mgr. Šárka Ransdorfová Ph.D. (ÚHKT Praha) a  RNDr. Iveta 

Šárová (ÚHKT Praha). 



Všichni noví členové byli přítomnými členy CELL zvoleni jednomyslně, nikdo se hlasování 

nezdržel a nikdo nebyl proti. O každém z kandidátů se hlasovalo jednotlivě. 

CELL má tedy k 23. 11. 2011 70 členů včetně nově zvolených. 

 

Valnou hromadu ukončili doc. Cetkovský a prof. Mayer, kteří poděkovali nejen všem 

zúčastněným, ale i všem, kteří se podílejí na aktivitách CELL, neboť díky nim je CELL 

životaschopnou a doma i v zahraničí uznávanou pracovní skupinou.  

 

V Praze dne 23. 11. 2011 

 

 

Zapsal: Doubek 


