
 

   Program schůze výboru České CLL skupiny 

   Čtvrtek 4.5.2017 od 17 hod.  

   Hotel Staré časy, Havlíčkova 1080, 530 02 Pardubice 

   Školicí místnost č. 5 

   Přítomni: Smolej L., Doubek M., Brejcha M., Jarošová M., Pospíšilová Š., Papajík T., Šimkovič M. 

   Urbanová R. 

   Omluveni: Lysák D., Špaček M.   

 

1. Schválení zápisu ze schůze výboru 23. 3. 2017 – schváleno bez připomínek 

2. Volba předsedy, místopředsedů a vědeckého sekretáře - zvolen předseda prof. Doubek M. (7 hlasů, 

tj. všemi hlasy přítomných), 1. místopředseda Doc. Smolej L. (7 hlasů, tj. všemi hlasy přítomných), 2. 

místopředseda dr. Špaček M. (8 hlasů, tj. všemi hlasy přítomných) a vědecký sekretář prof. 

Pospíšilová Š. (7 hlasů, tj. všemi hlasy přítomných). 

3. Dg. a léčebná doporučení 2017 – stanovení časového harmonogramu, návrhy změn (Smolej L., 

Doubek M.) – bude provedena aktualizace doporučení, v elektronické formě na webu ČS CLL, je 

zřejmá nutnost zpřesnění některých volně formulovaných závěrů, např. zohlednění postavení PET 

CT, indikace venetoclaxu, ibrutinibu v 1. linii a kombinace ibrutinibu s rituximabem a 

bendamustinem, 1. návrh vypracuje Smolej L. k podrobným komentářům ostatních 

4. Registr CLLEAR - aktuality - M. Doubek – aktualizovaná a upravená verze databáze byla zaslána IBA 

k připomínkám na všechna centra, v červnu a na podzim 2017 se připravují další exporty dat. Centra 

zatím nezaslala jména zadávajících osob tak, aby mohly být vyplaceny odměny za již odvedenou 

práci. Je v plánu publikace, která by vznikla výsledků prezentovaných na posterech zaslaných na 

EHA 2016 a 2017, tj. srovnání výsledků studií RESONATE a výsledků reálné praxe z databáze CLLEAR. 

IBA přichází se změnou na IBA s.r.o. z IBA MU, slibuje snazší komunikaci a finanční podporu práce 

datamanažerů.  



5. Sběr vzorků nemocných léčených novými léky – M. Doubek – schváleno. 

6. Protokol BR v 1. linii u starších/komorbidních nemocných s CLL – diskutována otázka aktualizace dat 

nebo uzavření a přímo odeslání k publikaci. 

7. Návrh programu 2. CEE meetingu o FL a CLL ve spolupráci s KLS a Gilead – L. Smolej, byl doc. 

Smolejem přestaven rámcový návrh programu a návrh přednášejících, dosud oslovení přednášející 

Stilgenbauer S. a Hillmen P. se omluvili, diskutována otázka volby přednášejícího pro problematiku 

komplexních karyotypů, nejlépe z okruhu klinických pracovníků, brněnské pracoviště pošle návrhy. 

Dále dohodnuto oslovit další možné přednášející:  Dreger P. a Goede V. Papajík T. navrhuje zaměřit 

témata prakticky a takto též názvy přednášek formulovat. 

8. Návrh na uspořádání kongresu IwCLL v Praze (prof. Trněný) –  Bude osloven prof. Trněný tak, aby 

byla případná žádost na pořádání kongresu podána jménem výboru ČS CLL.  

9. Datum příští schůze výboru – všichni, Doubek M. připraví návrh termínu  

10. Různé  prof. Trněný a doc. Čermák vznesli dotaz na SÚKL stran probíhajícího správního řízení o 

stanovení max. ceny LP Imbruvica u MCL. Vhodné také podpořit dopisem na SÚKL správní řízení 

Imbruvica u CLL.   Pospíšilová Š. zve na 2. pracovní setkání ERIC k vyšetřování p53 v listopadu 2017 

ve Strese v Itálii. Šimkovič M. referuje o prvních zkušenostech s reakcí pojišťoven na žádosti na 

venetoklax. Bude dobré se vzájemně informovat, jak schvalování probíhá na jednotlivých centrech.   

Zapsala Urbanová R. 22.5.2017 v Olomouci 

 


