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Ceskoslovenská hematologická společnost (dále ČsHS) byla založenadne 30. dubna l 95 1 .Prozatírnní výbor pracoval ve složení: předseda - Vladimír Jedlička; rnístopředsedové _Mikuláš Hrubiško, Josef Ki<lery a Josef Libánský; čIenové - František Heřmanský, JosefProcházka, Miloslav Suchan a Boleslav Wiedermann'
Definitivní výbor byl zvolen v roce 1952. Předseclou se stal Miloš Netoušek, místopředsedyMikuláš Hrubiško, Josef Libánský a VIadimír Jedlička, jednatelem Frarrtišek Heřmanský' Vefunkcích předsedy se v dalších letech vystřídali: J. Libánský (1960-1913), B. Wiederrnann(1914-1981), P. Pudlák (1982-l986), K. Smetana (l986_l990), V. Kulich (1991-1992),L.

Chrobák (1992-1994), K. Inclrák (1994-dosud). Vědeckými sekretáři Qednateli) po F. Heř-manském byli: E. Skala, P. Klener, J' Vaňásek, P. Cieslar, J. Starý (dosud).
Činnost společnosti se rozvíjela i v sekcích a komisích. Jako první by la zřízetav roce 1 959transťuzní komise (později sekce)'
Po mimořádném s-jezdu delegátů 19. 12. 1g68,kdy se Československá lékařská společnostJ' E' Purkyně stala zastřešuj ící organizacídvou samostatných lékařských společností _ Českéa S]ovenské tékařské společnosti _ se v roce 1969 stala i"ČsHS ."i"J,ar"'- sdruŽením dvousamostatných hematologických společnost _ ČHS a SHTS. V polovině čtyřletého funkčnitoobdobí funkce předsedy a vědeckého sekretáře přec házely vždy zčeské na slovenskou společ-nost.

Se zánikem federativní republiky přestala v roce 1 993 existovat zastřešující ČsHS a vzniklydvě samostatné a zcela nezávislé odborné společnosti - Č.ru rr"rnutologická společnost
r ČHS l a Slovenska hematologick. .,rrn.ruri,]logicku spoloi'ntlsť ( S HTS].

Na poslední společné schůzi výborů obou národních společností_ České (ČHS) a Slovenské(SHTS) _ v listopadu l 993 ve Staré Turé se zástupci obou společností dohodli, Že budou conejtěsněji spolupracovat i v bucloucnosti, Že se buáou informovat o svych odborných akcícha pokračovat v konáních společných celostátních kongresů.

* 
o:-':'" l989 se projevila Ze strany pracovníků transfuzní sluŽby snaha, aby se do názvuCeské hematologické společnosti promítl i obor transfuznr-ho lékaiství. Od 30.5' 1990 bylproto název společnosti změněn na Společnost pro hematologii a krevní transÍtrzi. Rozdílnéúkoly' před jeJichŽ ř'ešením stály v te aorc transÍuzní lekarsňí a hematologie, a nedostatekčasového prostoru pro řešení problematiky obou 

-oboru 
na společných schůzích výboru vedlyk tomu' Že I' l' l994 došlo k rozdělení této odborné rpoi.enurti na nástupnickou Českouhematologickou společnost (ČHS) a na nově vzniklou Společnost transÍuzního lékařství(sTL).

Činnost společnosti byla od počátkujejího vzniku zaněřena na činnost odbornou' vědeckou
a na postgraduální vzdě1ávání. Úkoly se ale'postupně, hlavně v posledním clesetiletí, rozrůstalyna další a další pole působnosti - pro MZ ČR, Let"rrtou kn.o.u u ,J.ou*n' pojišťovny.

Současné uko'y ČHS j.so-u uvedeny v koncepci Hemato'ogie vypracované výborem podvedením její1ro předsedy K. Indráka. ZákladnÍtezítonc.p.e.1{ze t'.-otrogi.;e klinicko-la-boratorní obor' Předmětem a cílem hematologie je diagnostika' terapie, prevence' depistáŽ.dispenzarizace a výzkum zabývqícÍ se krví-a krvetvárnými o.griny ue.tne ly-futickéhosystému a dále činnost konzultační' sclělovací, akredltaeni, llcenčií, iosudková a zclravotněosvětová' Zdfuazněno je i napojení na mezinároclní aktivity u" uyrtu-u a v rozvoji oboru.



Významné aktivity
Národní akce a akce ve spolupráci se Slovenskou hematologickou a transfuziologickou

společností:

' Celostátní sjezdy * celkem jich bylo uspořádáno l 3 a konaly se zpravidla po 4 letech, včetně
společných s.jezdů ČHS a SHTS. Z toho byly 4 na Slovensku. První celostátní sjezd
s bohatou zahraniční účastí se konal v roce 1957 v Karlových Varech, II. v Luhačovicích
(1959),III. v Novém Smokovi (1962),IV' v olomouci (1968), V. na Štrbském plese (I911),
VI. v Brně (197 S),VII. v Ústí nad Labem (L919), V[I. v Žitně (l983), IX. v Hradci Králové
(1987)' X. v Brně (1992), XI. na Slovensku ve Staré Lesné (l996), XII. v olomouci (1999),
XIII. v Praze _ konaný v době velké povodně (2002), a přesto byl úspěšný.

. Slovensko-české a Česko-slovenské konference o hemostáze a trombóze - pořádají se kaŽ-
doročně od roku 1994, střídavě v Martině (P. Kubisz) a v Hradci Králové (J. Malý).

. Česko-slovenské a Slovensko-české dny laboratorní hematologie - vyšly z tradice Dne
laboratorní medicíny, který několik let organizoval prim. J. Horák v Praze. od roku 1995
byly organizovány v Hradci Králové (.1995, 1996,1998 - RNDr. M. Pecka) a od roku 1999
jsou střídavě na Slovensku (T. Lipšic) a v Hradci Králové (M. Pecka).

. KonferencedětskýchhematologůČRaSR-oaroku1992jsoustřídavěvČRavSR.Vroce
2003 se uskutečnila 13. konference.

. olomoucké hematologické dny - konají se v období mezi celostátními s.jezdy (K. Indrák),
z původního pracovního odpoledne v roce 1987 se rozšířily aŽ na několikadenní konference
s mezinárodní účastí s participací slovenských hematologů.

' V rámci konference MEFA v Brně - den věnovaný akutním leukémiím (M. Penka) a den
věnovaným hemostáze a trombóze (J. Malý).

' Pracovní dny SZP - pravidelně každoročně v Sedmihorkách (Z. Drobniková)' pořádají
Sekce SZP ČHs a srL.
od roku 1988 se v Praze pravidelně konal Heřmanského den (organizovala I' interní klinika

VFN)' ktery byl od roku 1998 pracovním dnem věnovaným památce F. Heřmanského
a J. Neuwirta (organizovala I. interní klinika VFN a ÚHrr) a od roku 2003 se názey změnIl
na PraŽský hematologický den, najehoŽ otganizaci se spoluúčastní i Pediatrická klinika FNM
2. LF a Hematologické oddělení 3. LF UK.

omezené moŽnosti mezinárodní spolupráce v 50. a 60. letech umožnily alespoň navázání
bi]aterálních a trilaterálních odborných styků s hematologickými společnostmi sousedních
socialistických států, které byly ve stejné situaci. Tak se z podnětu ČsHS uskutečnily v roce
1 966 první Československo-polské hematologické dny v Novém Smokovcí' druhé v roce 19]2
byly v Katovicích. Zqem o navázání přímé spolupráce projevila i hematologická společnost
NDR' Výsledkem byla společná konference obou hematologických společností v roce I9J4
r' Karl-Marx-Stadtu. Aby mohla ČsHS dostát závazkům jak vůči Polsku, tak vůči bývalé NDR,
uspořádala v roce 1976 první trilaterální sympozium na Kružberku u opavy. Následovala
trilaterální sympozia v Po|anici u Wroclavi (l978)' v Kostelci tt ZIína (1982)' v Zakopaném
t l984), v oybinu (NDR' 1986) a poslední v Třinci (1989). Další plánované sympozium ve
Varšavě se jíŽ neuskutečnilo, protoŽe uvolnění politické Situace v bývalých socialistických
státech umoŽnilo rozvíjeÍ neomezené mezinárodní styky.

Podobně jako ČHS rozvíjela odborné styky s Polskem a NDR, SHTS navázala dfty prof.
Hrubiškovi odborné styky s Mad'arskem. První Československo-maďarské sympozium se
konalo v Bratíslavě v roce 1978, druhé v Sombathely (198l)' třetí v Košicích (1983)' čtvrté
r'Debrecíně (l987)' páté v Bánské Bystrici (l990).



Mimo spolupráce s hematologickými společnostmi socialistických států došlo iktavázání
styků s Francouzskou hematologickou společností. V roce 1967 se uskutečnily první Fran-
couzsko-československé hematologické clny v PaříŽi, kam bylo pozváno 17 našich pracovní-
kťr' Československo-Íiancouzské trematotollcté dny se tonaty v roce 1969 v Praze. Předná_
še]o na nich 8 nejvýznarnnějších francouzských hematologů . Úzké vztahy některých našich
hematologů s ředite]em Centra krevní transfuze a hematoiogické kliniky prof' Waitzem ve
Strasburku vedly k uskutečnění přednáškového večera štrasburských hematologů v Ptaze
1910.

Velmi Živé' pravidelné a dlouhodobé byly styky s Mezinárodní společnosti pro chemoterapii
a imunoterapii (IGCI ) ve Vídni. Tím, že tato společnost kryla uylot-'y spojené s účastí na
každoročních konÍ'erencích ve Víclni a později v Linci, urtoŽnila no.ši- p.o.ouníkům začlenit
se (neoficiiilně, neboť oficiálně to nebylo povolerro) clo jejich výzkumných programů. oba
prezidenti této společnosti A' Stacher a D. Lutz se stali čestnými členy naší společnosti.

Výbory společností se snaŽily i za ztížených politických podminek před rokem 1990
o nayázání arozví1ení mezinárodních stykťr.

' The Role of Platelets in Haemostasis and Thrombosis (1g1 1), rnezinárodní sympozium.
-eenerální sekretář P. Pudlák, 90 zahraničních účastníků.

' II' sjezd Mezinárodní hematologické společnosti (iSH) evropské a africké sekce, (Praha
l973), generální sekretář: L. Donner, prezident: J. Libánský. československo zvolili před-

x":]l"19 ":"pských 
hematologických společnostíza rnísto konání sjezdu na Žádost zásfupců

CsHS (L. Donner, L. Chrobák) u příležitosti XIII. kongresu tSH v vtnichově v roce l970.
Sjezd byl velmi úspěšný. Přítomno bylo 1147 účastníků z 35 států ze vŠech kontinentů
a sjezd vysoce předčil I. sjezd této společnosti v roce 1910 v Miláně (550 účastníků).

' Současné přístupy k lymÍbproliferativním chorobám (Praha l985), sympozium po<l záštitou
ISH a UiCC, generální sekretář: P. Klener. Sympozium pokládala ČLS JEP za nĚjúspěšnější
akci roku.
od roku l990 se kontakty začaly rozvíjet i s pomocí emigrantů. Ke zvláště úspěšným akcírn

konaným po roce l990 patřily:
' EvropskáregionálníkonferenceMezinárodníspolečnosti prokrevnítransfuzi (SIBT)' 1991 l

organizaci zcelaza1ístila transfuzní sekce, generální sekretář: V. Veselý. l' Supportive Care in Haematological oncology (Praha 1994 a l998), mezinárodní konference. l
generální sekretář P. Klener a J. Klášterský, ČHS se zúčastnila jako spolupořadatel. 

rl' Konference Podunajské ligy proti trombóze a hemostáze, gener'lílní sekretářka: Z. Yorlová. I
K zakláda1ícím členťrm této společnosti v r' 1979 v Linci patřili L. Donner, M. HrubiŠko, L. lChrobák a J. Procházka. t

' The Chronic Leukaemias (1996), mezinárodní konference, generální sekretár P. Klener. l
' Mezinárodní konference o myelodysplastických syndromech, generální sekretířka R. Neu- |wirt'ová. - l

Časopis l
INFOHEM _ informační buletin ČHS (reclaktor M' Pecka), který informoval Členy výboru I

společnosti o obsahu a rozhodnutích schůzí výboru a o všech závaŽn1chdomácích a mázini I
rodních akcích se vztahem k hematologii. l

Hematológia a transÍuziológia _ čtvrtletník vydávaný na Slovensku byl pod záŠtitou SHTS I
St-s a ČHs Či-s rpp (vedoucí redaktorka D. Holomáňová). Roku zooz' pšlrii;-;;;;il. I
obou výborů, odstoupila Čgs oa spolupráce na vydávírní tohoto časopisu' l

Transfuze a hematologie dnes _ tiskový orgán Čstt' a ČHs Čr-s Ép. 

I



Zahraniční spolupráce
. Kolektivní a individuální členství: European Hematology Association (EHA)' International

Society of Hematology (ISH), International Society on Hemostasis and Thrombosis (ISTH),
European Group for Bone Manow Transplantation (EBMT), American Society of Hema-
tology apod.

Ocenění
. Státní cena _ F' Heřmanský, P. Pudlák za jimi objevený syndrom Heřmanského a Pudláka
. Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy - P. Klener
. Strattonova cena ISH _ F. Heřmanský
. ZIatá medaile Slovenské lékařské společnosti - L. Chrobák, K. Smetana
. Čest 

'y 
člen Polské hematologické společnost - F. Heřmanský, L. Chrobák, J. KÍč, B. Wie-

dermann
. Čestný člen Maďarské hematologické společnosti - L. Chrobák
. Čestný člen Slovenské hematologické a transfuziologické společnosti - L. Chrobák, K. In-

drák, P. Klener' J. Malý' J. Vaňásek
. Čestný člen Gruzínské hematologické společnosti - K. Smetana
. Medaile Čr-s rBp - V' Brabec, E. Erbenová' J. Fiala, D. Hnízdová, L. Chrobák, M. Karlíč-

ková, P. Klener, I. Krč, V. Krišlo' M. Kselíková, V. Kulich, S. Lexová, M. Lukášová,
F. Matěja, J. Neuwirt' R. Neuwirtová, J. Procházka, E. Skala, v. Šeudta, I. Šmrhová,

M. Švanda, J. Vaňásek, V. Veselý, D. Vojtová
. Čestné členství ČI-s rBp - V. Čepelá'k' o. Hrodek, K. Hynek, L' Chrobák, V. Jedlička,

P. Klener, M. Netoušek
. Čestné členství Čtts _ M. Bláha, V. Brabec, R. Brdička, F. Heřmanský, L. Chrobák,

P. Cieslar, J. Časta, V. Čepelák, E. Dobrý, L. Donner, J. Fiala, E. Fischerová' B' Friedmann,

J. Hladovec, J. Horák, o. Hrodek, A. Hromec, H. Hrstková, M' Hrubiško, K. Hrubišková,
K. Indrák' J. Janele, P. Klener, F. Kornalík, I. Krč' V. Kulich, J. Kvasnička, J. Libánský'
M. Lukášová, V. Malásková, J. Malý' F. Matěja, J. Nedvěd' R. Neuwirtová, M. Penka,

J. Polák, R. Procházka, M. Sedláčková, E'' Skala, K. Smetana, V. Souček, J. Starý, S. Val-
rÍček,Z. Vorlová, B. Wiedermann, D. Holomaňová, M. Mistrík, K. Mociková, A. Sakalová
a H. Šrcruská
Čestné členství ČsHS a ČHS bylo uděleno dalším 37 významným zahraničním pracovníkům.

. Cena Josefa Hlávky a Českého literárního fondu společně s Nadáním Josefa, Marie a Zdeřky
Hlávkových - J. Vaňásek, J. Starý, P. Kavan a J. Vaňásek jr. za monografii Transplantace

kostní dřeně (1991), P' Klener za monografii Klinická onkologie (2003).

Mnohé další hematologické monografie a učebnice byly odměněny cenami předsednictva

ČI-s rBp' ČttS, Hyntovou cenou nadace Janssen-Cilag a dalšími.

Vnitřní členění
. Laboratorní sekce (RNDr. Miroslav Pecka, CSc.)
. Transplantační sekce (prim. MUDr. Petr Cetkovský)
. Leukemická sekce (prof. MUDr' K. Indrák, DrSc.)
. Sekce pro hemostázu a trombózu (prof. MUDr. Jaroslav Malý' CSc.)
. Hemofilická komise (prim. MUDr. M. Matýšková, CSc.)
. Sekce sZP (Z. Drobníková, kontakt: S. Kieslichová)
. Pedíatrická sekce (Pracovní skupina pro dětskou hematologii České republiky, prof. MUDr.

Jan Starý, DrSc.)



. Myelomová sekce (Česká myelomová skupina, prof. MUDr. V. Šeud]a, DrSc.)

. Lymfomová sekce (Kooperativní lymfomová skupina, MUDr. M. Trněný, CSc.)

Předseda: Prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc.
Hemato-onkologická klinika FNo' I. P. Pavlova 6,115 20 olomouc
e-mail: indrak@fnol.cz
M ístop ředs eda.' Prof' MUDr. Jaroslav Malý' CSc.
II. interní klinika - oKH FN, Sokolská 581' 500 05 Hradec Králové
e-mail: maly@fnhk.cz
Vědecbý sekrettiř: Prof. MUDr' Jan Starý' DrSc.
II. dětská klinika FN Motol, V Úva1u 84, l50 06 Praha 5

e-mail: j an. stary @ lfmotol.cuni.cz

od roku 2003 máČHS sve stránky na internetu: www' hematology.cz.

Podklady zpracoval prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc.


