Počet zpráv: 53, 30.11.2020
Přirození zabíječi proti leukemii
TISK , Datum: 22.01.2018 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 5 , Autor: MARTIN RYCHLÍK , Rubrika: Domov

... Vědci z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) získali povolení k podání experimentální buněčné
terapie šesti pacientům s agresivní formou rakoviny.PRAHA Představte si: jako by byla v jedné instituci
současně farmaceutická firma, vyrábějící léčiva, a na straně druhé nemocnice, která s...

Kdo další? Ministr mění šéfy nemocnic
TISK , Datum: 13.02.2018 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 1 , Autor: PAVEL BARTOŠEK , Rubrika: Titulní strana

... a dalších,“ uvedl Vojtěch. Jako příklad nesprávného využívání výjimek ze zákona lze uvést jinou ministerstvem
přímo řízenou instituci, pražský Ústav hematologie a krevní transfuze. Tomu Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže vyměřil penále 200 tisíc korun za to, že nakupoval léky na základě...

Česko nestihlo schválit směrnici o transfuzích. 'Pokuta nám nehrozí,'tvrdí ministr zdravotnictví URL
WEB , Datum: 15.02.2018 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Filip Jandourek Zdroj

... ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha za hnutí ANO bude zpoždění zhruba čtrnáctidenní a pokuty
nám za to nehrozí.V čekárně dárců v pražském Ústavu hematologie a krevní transfuze je plno. Jejich krev hned
po odběrech putuje do laboratoří o dvě patra výš. Tam se nejenom určuje krevní...

Přirození zabíječi proti leukemii URL
WEB , Datum: 17.02.2018 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Strana: 0 , Autor: Martin Rychlík , Rubrika: Martin Rychlík

Vědci z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) získali povolení k podání experimentální buněčné terapie
šesti pacientům s agresivní formou rakoviny.Představte si: jako by byla v jedné instituci současně farmaceutická
firma, vyrábějící léčiva, a na straně druhé nemocnice, která se chce...

Odběr pupečníkové krve – ano, či ne? URL
WEB , Datum: 28.03.2018 , Zdroj: vitalia.cz , Strana: 0 , Autor: Daniel Mareš

... smysl v jejím rozšiřování.O takzvané pupečníkové krvi jsme si povídali s odborníkem Robertem Pytlíkem, který
je vedoucím Oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT). V rámci tohoto
oddělení připravuje krvetvorné buňky pro transplantace pacientů s krevními...

Dnešek je Světovým dnem dárců krve, Česko jich registruje 300 tisíc URL
WEB , Datum: 14.06.2018 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Kamila Bejlková , Rubrika: Ráno na gauči, Stalo se

... a krevními deriváty, aby v populaci počet dárců krve přesahoval zhruba čytři procenta,” říká Martin Písačka,
přednosta Transfuziologického úseku ÚHKT Praha. V České republice by toto číslo tvořilo přes 400 tisíc dárců.
Registrováno jich je ale asi o sto tisíc méně. Proč připadá Světový den...

Diagnostika, léčba a profylaxe malárie v České republice URL
WEB , Datum: 30.06.2018 , Zdroj: infekce.cz , Strana: 0

... v červených krvinkách, neboť u osob s deficitem tohoto enzymu může po jeho podání nastat závažná
hemolýza (v ČR vyšetřuje např. ÚHKT v Praze). Při nesnášenlivosti nebo nedostupnosti chlorochinu či u kmenů
terciány se sníženou citlivostí na chlorochin lze k léčbě použít...

Větší šance pro lidi s leukémií
TV , Datum: 02.07.2018 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 15 , Pořad: Události 19:00

... dní poté podává chemoterapie. Ta zničí všechny buňky, které tělo nepřijme, a mohly by tak škodit.Jan VYDRA, lékař
transplantační jednotky a JIHeP, ÚHKT--------------------Kdykoliv není čas tu transplantaci připravit, tak preferujeme právě dárce
rodinného.Pavel JINDRA, primář...

Nemocnice České Budějovice utrácí stovky milionů bez výběrového řízení. Informovat ÚOHS je však příliš drahé
URL
WEB , Datum: 26.07.2018 , Zdroj: rekonstrukcestatu.cz , Strana: 0

... Rekonstrukce státu. Nákupy léků podle zmíněné výjimky se ÚOHS věnoval na základě podnětu Oživení už v
létě 2017. Tehdy prověřoval stejný postup Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), který pomocí
rámcové smlouvy nakupoval léky za miliony korun ročně - bez soutěže. Úřad přitom...

Stovky milionů bez výběrových řízení URL
WEB , Datum: 26.07.2018 , Zdroj: obec.sumava.eu , Strana: 0

... Rekonstrukce státu. Nákupy léků podle zmíněné výjimky se ÚOHS věnoval na základě podnětu Oživení už v
létě 2017. Tehdy prověřoval stejný postup Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), který pomocí
rámcové smlouvy nakupoval léky za miliony korun ročně - bez soutěže. Úřad přitom...

Stovky milionů bez výběrových řízení URL
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Stovky milionů bez výběrových řízení URL
WEB , Datum: 26.07.2018 , Zdroj: isusice.eu , Strana: 0

... Rekonstrukce státu. Nákupy léků podle zmíněné výjimky se ÚOHS věnoval na základě podnětu Oživení už v
létě 2017. Tehdy prověřoval stejný postup Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), který pomocí
rámcové smlouvy nakupoval léky za miliony korun ročně - bez soutěže. Úřad přitom...

Stovky milionů bez výběrových řízení URL
WEB , Datum: 26.07.2018 , Zdroj: vimperk.eu , Strana: 0

... Rekonstrukce státu. Nákupy léků podle zmíněné výjimky se ÚOHS věnoval na základě podnětu Oživení už v
létě 2017. Tehdy prověřoval stejný postup Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), který pomocí
rámcové smlouvy nakupoval léky za miliony korun ročně - bez soutěže. Úřad přitom...

Dárci krve jsou na dovolené, nejvíc chybí skupina nula negativní URL
WEB , Datum: 04.08.2018 , Zdroj: frekvence1.cz , Strana: 0 , Autor: Lukáš Vaněk

... skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy. Důvodem poklesu jsou podle
přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina Písačky jak
dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do...

Dárci krve jsou na dovolené, nejvíc chybí skupina nula negativní URL
WEB , Datum: 05.08.2018 , Zdroj: zdravotnickydenik.cz , Strana: 0 , Rubrika: Praxe

... skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy. Důvodem poklesu jsou podle
přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina Písačky jak
dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do...

Léto bez krve: Kvůli dovoleným dochází dárce, nejvíc chybí skupina nula negativní URL
WEB , Datum: 05.08.2018 , Zdroj: info.cz , Strana: 0 , Autor: raz,ČTK , Rubrika: Česko

... skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.Důvodem poklesu jsou podle
přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina Písačky jak
dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do...

Léto bez krve: Kvůli dovoleným dochází dárce, nejvíc chybí skupina nula negativní URL
WEB , Datum: 05.08.2018 , Zdroj: info.cz , Strana: 0

... skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.Důvodem poklesu jsou podle
přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina Písačky jak
dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do...

Dárci krve jsou na dovolené URL
WEB , Datum: 05.08.2018 , Zdroj: halonoviny.cz , Strana: 0

... dostatek téměř nikdy.Někde měli v červenci i o čtvrtinu méně dárců než v červnu. Důvodem poklesu jsou
podle přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina Písačky jak
dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve. »Počet významně...

Dárci krve jsou na dovolené, nejvíc chybí skupina nula negativní URL
WEB , Datum: 06.08.2018 , Zdroj: zdn.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Z domova

... skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.Důvodem poklesu jsou podle
přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina Písačky jak
dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do...

Nejvíc chybí skupina nula negativní URL
WEB , Datum: 06.08.2018 , Zdroj: zdravky.cz , Strana: 0

... skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.Důvodem poklesu jsou podle
přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina Písačky jak
dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do...

Počty dárců krve v létě prudce klesají
TISK , Datum: 13.08.2018 , Zdroj: Zdravotnické noviny. , Strana: 4 , Rubrika: Aktuality

... skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy. Důvodem poklesu jsou podle
přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina Písačky jak
dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do...

ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 23.08.2018 , Zdroj: nekultura.cz , Strana: 0

Kde: Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2094/1, Praha 2 Středa 12. září 2018, 10:00 do
16:00Přidal(a).Google kalendářRádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní
transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé krve ve středu 12. 9. 2018 od...

ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
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ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 23.08.2018 , Zdroj: nekultura.cz , Strana: 0

Kde: Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2094/1, Praha 2 Středa 12. září 2018, 10:00 do
16:00Přidal(a). Google kalendář Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní
transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé krve ve středu 12. 9. 2018 od...

ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii – Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 28.08.2018 , Zdroj: kamzajdem.cz , Strana: 0

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci
Měsíce zdravé krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu
hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních...

Září je už potřetí Měsícem zdravé krve URL
WEB , Datum: 30.08.2018 , Zdroj: pharmaprofit.cz , Strana: 0

Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) i Ústav hematologie a krevní transfuze
(ÚHKT) v Praze při příležitosti třetího ročníku Měsíce zdravé krve otevírají brány svých laboratoří a zvou
všechny zájemce, aby přišli nahlédnout odborníkům takříkajíc pod mikroskopy....

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚHKT A MODERNÍ TERAPIE V HEMATOONKOLOGII URL
WEB , Datum: 04.09.2018 , Zdroj: vstupzdarma.cz , Strana: 0

Přijďte nahlédnout odborníkům pod mikroskopy a zjistěte, co se odehrává za dveřmi hematologických laboratoří.
Nechte si zdarma překontrolovat krevní obraz, zjistit krevní skupinu a poraďte se s odborníky z ÚHKT. Ti vás
seznámí s moderními terapiemi v hematoonkologii, vysvětlí, proč jsou...

Pražské Vítězné náměstí se promění v laboratoř pro malé vědce URL
WEB , Datum: 05.09.2018 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Eva Brendlová , Rubrika: Moje Praha

... která vidí víc než lidské oko, si mohou nechat vyšetřit kůži a odnést si domů její detailní fotografii. „Příběh
krve“ odvyprávějí zájemcům pracovníci Ústavu hematologie a krevní transfuze. Prohlédnete si, jak pod
mikroskopem vypadají zdravé bílé a červené krvinky a krevní destička a jak se změn...

Pražské Vítězné náměstí se promění v laboratoř pro malé vědce URL
WEB , Datum: 05.09.2018 , Zdroj: denik.cz , Strana: 0 , Autor: Eva Brendlová , Rubrika: Ostatní

... která vidí víc než lidské oko, si mohou nechat vyšetřit kůži a odnést si domů její detailní fotografii. „Příběh
krve“ odvyprávějí zájemcům pracovníci Ústavu hematologie a krevní transfuze. Prohlédnete si, jak pod
mikroskopem vypadají zdravé bílé a červené krvinky a krevní destička a jak se změn...

Pražské Vítězné náměstí se promění v v laboratoř pro malé vědce URL
WEB , Datum: 05.09.2018 , Zdroj: kladensky.denik.cz , Strana: 0

... která vidí víc než lidské oko, si mohou nechat vyšetřit kůži a odnést si domů její detailní fotografii. „Příběh
krve“ odvyprávějí zájemcům pracovníci Ústavu hematologie a krevní transfuze. Prohlédnete si, jak pod
mikroskopem vypadají zdravé bílé a červené krvinky a krevní destička a jak se změn...

Hematologická centra otevřou dveře, lidé si mohou nechat zjistit informace o své krvi URL
WEB , Datum: 05.09.2018 , Zdroj: prazskypatriot.cz , Strana: 0 , Autor: red , Rubrika: Zpravodajství

Málokdo má představu, co se odehrává za dveřmi hematologických laboratoří. Povědomí o tom, co se děje s
odebranou krví, se obvykle vytrácí v okamžiku, kdy zkumavka opouští dveře ordinace a dárce odběrové místo.
Velká pražská hematologická centra se proto rozhodla tento proces veřejnosti...

Nemocnice v Kladně odmítá kvůli západonilské horečce na měsíc dárce krve, kteří navštívili zahraničí URL
WEB , Datum: 06.09.2018 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Zdeňka Trachtová , Rubrika: Zprávy z domova

... tak se snažíme předvídat a odhadnout situaci také podle toho, jak se vyvíjela infekce třeba v minulých
sezónách,“ vysvětluje člen výboru společnosti Petr Turek. Jednotlivé transfuzní stanice ale mohou pravidla nad
rámec doporučení ještě zpřísnit. Podle Marina Písačky z Ústavu hematologie a...

Měsíc zdravé krve: ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii URL
WEB , Datum: 07.09.2018 , Zdroj: vstupzdarma.cz , Strana: 0

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci
Měsíce zdravé krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu
hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních...

ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 09.09.2018 , Zdroj: sematam.cz , Strana: 0

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci
Měsíce zdravé krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu
hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních...

Září je už potřetí Měsícem zdravé krve. Hematologická centra lákají na prohlídky laboratoří i polní transfuzní
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Září je už potřetí Měsícem zdravé krve. Hematologická centra lákají na prohlídky laboratoří i polní transfuzní
stanice URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: zena-in.cz , Strana: 0

Málokdo má představu, co se odehrává za dveřmi hematologických laboratoří. Povědomí o tom, co se děje s
odebranou krví, se obvykle vytrácí v okamžiku, kdy zkumavka opouští dveře ordinace a dárce odběrové
místo.Velká pražská hematologická centra se proto rozhodla tento proces veřejnosti...

ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: atlasceska.cz , Strana: 0 , Autor: Nemocnice Praha

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci
Měsíce zdravé krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu
hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních...

ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: Copak.cz , Strana: 0

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci
Měsíce zdravé krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.zobrazit více informací ? sdílet na sdílet na sdílet
na

Válečný veterán Roman (46) dvakrát překonal rakovinu: V dubnu se učil chodit, teď uběhl 10 km! URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Autor: bar,jim , Rubrika: Pražané

... dostal zánět močového měchýře. A přestaly mi fungovat ledviny. Třikrát jsem se bál, že zemřu,“ vzpomíná. Ani
v tu chvíli neztratil humor a s primářem Petrem Soukupem z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) se
vsadili, že pokud přežije, uběhnou spolu v Praze desetikilometrovou trať. O...

Válečný veterán Roman dvakrát překonal rakovinu: V dubnu se učil chodit, teď uběhl 10 km! URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: 24zpravy.com , Strana: 0

... dostal zánět močového měchiře. A přestaly mi fungovat ledviny. Třikrát jsem se bál, že zemřu,“ vzpomíná. Ani
v tu chvíli neztratil humor a s primářem Petrem Soukupem z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) se
vsadili, že pokud přežije, uběhnou spolu v Praze desetikilometrovou trať. O...

Válečný veterán Roman (46) dvakrát překonal rakovinu: V dubnu se učil chodit, teď uběhl 10 km! URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0

... dostal zánět močového měchýře. A přestaly mi fungovat ledviny. Třikrát jsem se bál, že zemřu,“ vzpomíná. Ani
v tu chvíli neztratil humor a s primářem Petrem Soukupem z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) se
vsadili, že pokud přežije, uběhnou spolu v Praze desetikilometrovou trať. O...

ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 11.09.2018 , Zdroj: akcevcr.cz , Strana: 0 , Autor: Prodej Vstupenek Úhkt

Popis akce ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krveRádi bychom Vás pozvali na den
otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé krve ve středu 12.
9. 2018 od 10.00 do 16.00. Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu...

ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 12.09.2018 , Zdroj: Akce.cz , Strana: 0

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci
Měsíce zdravé krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu
hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních...

Vzdělávací kurzy České lékařské komory
TISK , Datum: 17.09.2018 , Zdroj: TEMPUS Medicorum , Strana: 38

... vyhoření a podpory osobní resilience zdravotníků i praktické tipy pro pozitivní naladění v denní praxi.
EISELTŮV VEČER Translační výzkum v hematologii – pohledy Ph. D. studentů I. interní kliniky Koordinátor: prof.
MUDr. Marek Trněný, CSc. Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc....

Nedostatek krve v Praze: Nemocnicím scházejí dárci, musí za nimi dojíždět URL
WEB , Datum: 22.09.2018 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Autor: diz,ČTK , Rubrika: Praha - Zprávy

... péče, potřebujeme asi o 20 procent více transfuzních přípravků, než si sami odebereme,“ řekl ČTK primář
transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek.Některé zvou konkrétní dárce, pokud se s příjemcem
shodují ve více parametrech. „Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) je...

Nedostatek krve v Praze: Nemocnicím scházejí dárci, musí za nimi dojíždět URL
WEB , Datum: 22.09.2018 , Zdroj: 24zpravy.com , Strana: 0

... péče, potřebujeme asi o 20 procent více transfuzních přípravků, než si sami odebereme,” řekl ČTK primář
transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek.Některé zvou konkrétní dárce, pokud se s příjemcem
shodují ve více parametrech. „Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) je...

I drobná infekce v krvi dárce může být pro pacienta smrtelná, říká lékařka URL
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I drobná infekce v krvi dárce může být pro pacienta smrtelná, říká lékařka URL
WEB , Datum: 27.09.2018 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: iDNES.cz, Linda Veselá , Rubrika: Zprávy / Domácí

... si vědomi toho, že dávají krev pacientům, kteří jsou často velmi těžce nemocní,“ řekla v rozhovoru pro
iDNES.cz vedoucí lékařka transfuzního oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze Jana Žlabová.Jak
nemocnice řeší urgentní nedostatek krve? Urgentním nedostatkem krve určitě myslíte...

Využití buněk z pupečníkové krve zkoumá asi 200 studií URL
WEB , Datum: 05.10.2018 , Zdroj: ozdravotnictvi.cz , Strana: 0 , Rubrika: Zpravodajství

... u dětí, i když úspěšné transplantace dospělých byly rovněž provedeny. To je nevýhoda pupečníkové krve,"
vysvětlil vedoucí oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další
nevýhodou je poměrně drahé skladování krevních štěpů, které obsahují asi 100...

Pupečníková krev zachraňuje životy už 30 let. Pomáhá lidem s rakovinou i neurologickými problémy URL
WEB , Datum: 06.10.2018 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: kozlik , Rubrika: Věda

... u dětí, i když úspěšné transplantace dospělých byly rovněž provedeny. To je nevýhoda pupečníkové krve,“
vysvětlil vedoucí oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další
nevýhodou je poměrně drahé skladování krevních štěpů, které obsahují asi 100...

Odborník: Využití buněk z pupečníkové krve zkoumá asi 200 studií URL
WEB , Datum: 08.10.2018 , Zdroj: zdn.cz , Strana: 0 , Autor: čtk , Rubrika: Z domova

... u dětí, i když úspěšné transplantace dospělých byly rovněž provedeny. To je nevýhoda pupečníkové krve,“
vysvětlil vedoucí oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další
nevýhodou je poměrně drahé skladování krevních štěpů, které obsahují asi 100...

Využití buněk z pupečníkové krve zkoumá asi 200 studií, říká odborník URL
WEB , Datum: 10.10.2018 , Zdroj: 24zpravy.com , Strana: 0

... u dětí, i když úspěšné transplantace dospělich byly rovněž provedeny. To je nevihoda pupečníkové krve,“
vysvětlil vedoucí oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další
nevihodou je poměrně drahé skladování krevních štěpů, které obsahují asi 100...

Využití buněk z pupečníkové krve zkoumá asi 200 studií, říká odborník URL
WEB , Datum: 10.10.2018 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Rubrika: Lidovky / Věda

... u dětí, i když úspěšné transplantace dospělých byly rovněž provedeny. To je nevýhoda pupečníkové krve,“
vysvětlil vedoucí oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další
nevýhodou je poměrně drahé skladování krevních štěpů, které obsahují asi 100...

Využití buněk z pupečníkové krve zkoumá asi 200 studií
TISK , Datum: 15.10.2018 , Zdroj: Zdravotnické noviny. , Strana: 3 , Autor: red/čtk , Rubrika: Zpravodajství

... u dětí, i když úspěšné transplantace dospělých byly rovněž provedeny. To je nevýhoda pupečníkové krve,“
vysvětlil vedoucí oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další
nevýhodou je poměrně drahé skladování krevních štěpů, které obsahují asi 100...

Mám svůj jasný plán
TISK , Datum: 12.11.2018 , Zdroj: Rytmus života , Strana: 32 , Autor: L. A. Kašparová , Rubrika: Váš příběh

... navzájem neznají,“ říká. „Jen vím, že šlo o ženu. A cítím k ní úctu a vděk, zachránila mi život.“ V nemocnici
strávila několik měsíců. „Byla jsem v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze. A chci zdůraznit, jak
je to skvělé zařízení, o pacienty se úžasně starají ve dne v noci,...

Vzdělávací kurzy České lékařské komory
TISK , Datum: 26.11.2018 , Zdroj: TEMPUS Medicorum , Strana: 46

... místo bude upřesněno Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: doc. MUDr.
Zdenka Gašová, CSc. MUDr. Martin Písačka (ÚHKT, Praha) • Novinky v oblasti vyšetřování krevních skupin a
protilátek. MUDr. Daniela Dušková, Ph. D. (VFN, Praha) • Testování infekčních markerů...

Vývoj moderní genové terapie v českých podmínkách
TISK , Datum: 11.12.2018 , Zdroj: Medical Tribune , Strana: 7 , Autor: kol , Rubrika: Příloha - Informace/Excerpta/Zajímavosti

Zástupci Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a nadnárodní společnosti Block uzavřeli 26. listopadu
2018 memorandum o vzájemné spolupráci, jejímž cílem je zaměřit se na nové technologie čistých prostor, v
nichž se vyvíjejí a vyrábějí produkty moderní genové terapie v České republice....
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Přirození zabíječi proti leukemii
TISK , Datum: 22.01.2018 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 5 , Autor: MARTIN RYCHLÍK , Rubrika: Domov

Vědci z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) získali povolení k podání experimentální buněčné terapie šesti
pacientům s agresivní formou rakoviny.
PRAHA Představte si: jako by byla v jedné instituci současně farmaceutická firma, vyrábějící léčiva, a na straně druhé
nemocnice, která se chce postarat o své pacienty.
V takové pozici je teď elitní Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) sídlící v centru Prahy, jenž nově získal od státního
regulačního orgánu všechna potřebná povolení k experimentálnímu podání prvního léčivého přípravku moderní buněčné
terapie.
Šestice pacientů, kteří trpí akutní myeloidní leukemií a jakákoliv jiná léčba již nezabírá, by se mohla v nejbližší době dočkat
účasti v klinickém hodnocení nadějného preparátu, který využívá takzvaných „přirozených zabíječů“, anglicky Natural Killer
Cells (NKC).
„Jde o experimentální přípravek a součást našeho dlouhodobého programu. Není to nějaký zázračný lék, ale spíše východisko
pro sérii dalších experimentů s buněčnou terapií této choroby, o nichž si myslíme, že mohou pomoci pacientům,“ řekl LN Petr
Lesný, vedoucí dotyčné výzkumné skupiny.
Před čtyřmi lety byla v ústavu, který se zabývá výzkumem, diagnostikou i léčbou nemocí krve, založena speciální
imunoterapeutická skupina s asi desítkou členů. Výsledkem jejího snažení a příspěvku práce desítky lékařů i vědců je nynější
úspěch – zisk všech povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který schválil jak výrobu, tak klinické testy.
Pro výzkum i léčbu krve
„Již loni jsme získali výrobní povolení pro první produkt moderní buněčné terapie, který je určen přímo pro naše pacienty. V
tom následujeme vzor zahraničních institucí, kdy se samy nemocnice snaží pečovat o své pacienty nejen pomocí standardně
dostupné terapie, ale i pomocí cíleného výzkumu a také jeho aplikace,“ doplňuje doktor Lesný, kterýmá bohaté zkušenosti
nejen z řízení biomedicínského výzkumu, ale i z reálné práce v laboratořích.
Nyní, počátkem ledna, získal ústav dle informací LN pro svůj produkt s těmito „přirozenými zabíječi“ i zásadní dokument:
rozhodnutí o povolení klinického hodnocení. „SÚKL povoluje provedení,“ píše se v listu, který odborně hovoří o přípravku
„Haploidentical ex-vivo expanded NK Cells“. Kromě výzkumu a všemožných kontrol museli hematologové postupně předkládat i
850stránkovou dokumentaci výroby a klinického hodnocení. Strůjci nadějného bádání jsou klinický lékař Jan Vydra, dále vědec
Pavel Otáhal, jenž získal doktorát v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, a Lesný, jenž žádost „zprocesoval“ a dovedl do
konce. Dle jeho slov bude přípravek šesti nemocným aplikován na jednotce intenzivní péče co možná nejdříve – tedy až budou
lékaři zaškoleni a spolupracující pracoviště auditována.
Výzvou je genová terapie
Celý projekt by měl podpořit větší součinnost jednotlivých částí ÚHKT: terapeutické, diagnostické (dříve tak stěžejní) a
výzkumné. „Snažíme se, aby se všechny tři složky čím dál více doplňovaly,“ tvrdí Lesný. Podobné svolení k výrobě, testům i
podání buněčných terapií dostalo vČeské republice zatím je pár subjektů: například společnost Bioinova, Kellnerova miliardová
„divize“ Sotio, dále Fakultní nemocnice v Plzni anebo renomovaný Masarykův onkologický ústav v Brně.
„Vybudovali jsme technologické zázemí i čisté prostory pro výrobu přípravků, vyškolili jsme pracovníky výroby a kontroly. Nyní
chceme předvést, jak lze propojit špičkovou vědu s klinikou,“ dodávají pracovníci ÚHKT. Dalším z plánů hematologického
ústavu je cílená genová terapie zhoubných nemocí krve; z tohoto důvodu vznikají už i specializované superčisté – aseptické –
prostory pro výrobu přípravků genové terapie. „Jedním z projektů je právě vývoj klinicky použitelných metod genové terapie
leukemií a lymfomů. Byla by škoda nenaskočit do tak pěkně rozjetého vlaku směrem na Západ a nevyužít možností, jež nám
nové biotechnologie nabízejí,“ uzavírá biochemik Pavel Otáhal, důležitý člen týmu.
Není to nějaký zázračný lék, ale spíše východisko pro sérii dalších experimentů s buněčnou terapií této choroby
Foto autor: FOTO ARCHIV ÚHKT
Foto popis: Doktor Petr Lesný při práci v čistých prostorách ÚHKT
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Kdo další? Ministr mění šéfy nemocnic
TISK , Datum: 13.02.2018 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 1 , Autor: PAVEL BARTOŠEK , Rubrika: Titulní strana

Ministerstvu zdravotnictví vadí nemocniční nákupy léčiv bez soutěže * V ohrožení jsou hlavně straníci ČSSD
PRAHA Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) si zjevně nemyslí, že by vláda v demisi neměla dělat velké a nezvratné
kroky. Sám už stihl odvolat dva ředitele velkých nemocnic: v lednu Andreu Vrbovskou z pražské Nemocnice Na Bulovce a
minulý týden exministra Svatopluka Němečka (ČSSD) z Fakultní nemocnice (FN) Ostrava. Tím však čistka v nemocnicích podle
informací LN nekončí.
Vojtěch není spokojen, že ředitelé nemocnic přímo řízených ministerstvem často nakupují léky a zdravotnické prostředky bez
soutěže. A nejde o malé částky. Elitní pražská Nemocnice Na Homolce a FN v Plzni a Ostravě nakoupily v letech 2014 až 2016
podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bez soutěže léčiva za 5,5 miliardy.
„Nemůžu proto vyloučit další personální změny,“ řekl LN Vojtěch. Ministr bude chtít po všech ředitelích vědět, proč se při
zadávání veřejných zakázek snaží využívat různé výjimky ze zákona. Změny ve vedení se podle něj mohou týkat i dalších
nemocnic. „Pokud nebudou schopné doložit, proč nenakupují v souladu se zákonem,“ upřesnil Vojtěch.
Ministerstvo také čeká na to, jak dopadne nedávná kontrola NKÚ v největším českém zdravotnickém zařízení, Fakultní
nemocnici v Motole. Židle se tak kýve pod řadou významných sociálnědemokratických politiků. Obavy o ztrátu pozice by přitom
mohly podpořit jejich ochotu spolupracovat s hnutím ANO ve druhém kole jednání o vládě, proti čemuž se například Němeček
stavěl.
Nemocnici v Motole vede další bývalý ministr Miloslav Ludvík, Plzni šéfuje Václav Šimánek (oba z ČSSD). I Šimánek dostal
nabídku řídit po Němečkovi zdravotnictví v minulém kabinetu Bohuslava Sobotky, ale odmítl ji. Homolku vede krizový manažer
Ivan Oliva, kterého do funkce tehdy dosadil právě Němeček.
Hnutí ANO už má jednoho partnera do vlády téměř jistého – KSČM. Zda tím druhým bude ČSSD, která jako jediná z tradičních
stran nevyloučila spolupráci se šéfem ANO Andrejem Babišem, stíhaným kvůli kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo, možná
nastíní už tento víkend. V neděli se totiž v Hradci Králové koná sjezd ČSSD.
Pokračování na straně 4
Kdo dál? Ministr mění šéfy nemocnic
Dokončení ze strany 1
Ministrovi zdravotnictví se nelíbí, že si nemocnice vykládají zákon o veřejných zakázkách a výjimky z něj poněkud tvůrčím
způsobem. „Obecně problém nemocnic je, že se ho snaží různě obcházet. Je to samozřejmě případ i Fakultní nemocnice v
Ostravě a dalších,“ uvedl Vojtěch.
Jako příklad nesprávného využívání výjimek ze zákona lze uvést jinou ministerstvem přímo řízenou instituci, pražský Ústav
hematologie a krevní transfuze. Tomu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyměřil penále 200 tisíc korun za to, že
nakupoval léky na základě rámcové smlouvy a navazujících objednávek, aniž však tuto smlouvu vysoutěžil v zadávacím řízení.
Podle úřadu ústav chyboval, když neoprávněně využil výjimku ze zákona, která se týká opakovaných dodávek v jednom
účetním období. Smyslem výjimky je umožnit úsporu peněz, neboť se předpokládá, že nemocnice vybere aktuálně nejlevnější
nabídku na trhu. „Zadavatel neprováděl výběr zboží dle aktuálních cen a nabídek dodavatelů působících na trhu, ale pouze
poptával zboží od předem zvoleného dodavatele,“ uvedl šéf antimonopolního úřadu Petr Rafaj. Podobně postupují podle
ministra často i špitály.
Nemocnice se brání
Všechny tři nemocnice, Homolka a FN v Plzni a Ostravě, které zpráva NKÚ kritizovala, se přitom proti tomu ohradily. Se závěry
kontroly nesouhlasí a své stanovisko poslaly ministerstvu. FN Plzeň například uvedla, že některé údaje jsou vytržené z
kontextu. NKÚ totiž v tiskové zprávě tvrdí, že FN Plzeň nakupovala v roce 2016 léky od více než 200 dodavatelů, ale písemnou
smlouvu uzavřela jen s 34 dodavateli. „NKÚ zapomněl dodat druhou část věty, a to, že těch 34 dodavatelů představovalo 95
procent objemu léků,“ namítá Šimánek.
V poněkud jiné situaci než fakultní nemocnice v Plzni a v Ostravě je pak pražská Nemocnice Na Homolce, elitní špitál původně
určený pro komunistické prominenty. Přes své dceřiné firmy, tedy mimo režim zákona o veřejných zakázkách, nakupovala
služby a zdravotnický materiál dlouhá léta. Týká se to především období mezi roky 2006 a 2012, kdy nemocnici vedl nyní
trestně stíhaný ředitel Vladimír Dbalý.
Nové vedení má proto za úkol především tyto firmy, přes které – jak tvrdí obžaloba – bývalé vedení nemocnici tunelovalo, zrušit
a začlenit zpět do nemocnice. Ministrovi se ale nelíbí, že se to ještě neuskutečnilo. „Byl nějaký úkol pro ředitele, aby ukončil
činnost dceřiné společnosti, a to se zatím nestaloa mělo už to být. To určitě není v pořádku. Tam jsem řekl, že se to musí
urychleně udělat, takže uvidíme,“ prohlásil Vojtěch. Nejzazší termín je prý v tomto případě konec března.
Nejsou to ale jen ředitelé nemocnic, koho může důkladná čistka ve zdravotnictví spláchnout. Další, pod kým se nyní povážlivě
kývá židle, je ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) ZdeněkKabátek. Odvolat by ho mohla správní rada VZP, jejíž
složení se obměnilo po volbách. Deset členů rady jmenovala vláda na návrh ministra zdravotnictví. Zbylých dvacet pak zvolila
sněmovna podle zásady poměrného zastoupení. Nominanti hnutí ANO tak mají ve správní radě, která volí ředitele VZP, většinu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom předloni Kabátka označil za kontroverzní osobu spojenou s „největším kmotrem českého
zdravotnictví“, někdejším náměstkem ministra zdravotnictví Markem Šnajdrem.
5,5 miliardy Cena léčiv, která podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu nakoupily bez soutěže pražská Nemocnice Na
Homolce a FN v Plzni a Ostravě
Foto popis: Andrea Vrbovská na Bulovce skončila
Foto popis: Svatopluk Němeček byl také odvolán
Foto popis: Miloslav Ludvík. Na závěry NKÚ se čeká.
Foto popis: Václav Šimánek se závěrům NKÚ brání
Foto popis: Ivan Oliva musí nedostatky odstranit
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Česko nestihlo schválit směrnici o transfuzích. 'Pokuta nám nehrozí,'tvrdí ministr zdravotnictví URL
WEB , Datum: 15.02.2018 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Filip Jandourek Zdroj

Větší kvalita i bezpečnost krve určené k transfuzím. To je cíl evropské směrnice, kterou musí do čtvrtka ve svých zákonech
promítnout členské země Evropské unie.
Česko to ale nestíhá. Novela zákona o léčivech, která evropská pravidla zohledňuje, je teprve v Senátu. Podle ministra
zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha za hnutí ANO bude zpoždění zhruba čtrnáctidenní a pokuty nám za to nehrozí.
V čekárně dárců v pražském Ústavu hematologie a krevní transfuze je plno. Jejich krev hned po odběrech putuje do laboratoří
o dvě patra výš. Tam se nejenom určuje krevní skupina, ale testuje se i přítomnost virů, vysvětluje Radiožurnálu přednosta
místního transfuziologického úseku Martin Písačka.
Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.
Přehrát 00:00 / 02:47
Česko nestíhá schválit evropskou směrnici o transfuzích. Více si poslechněte v reportáži Janetty Roubkové.
„Zcitlivuje se detekce virů a krví přenosných nemocí zaváděním citlivějších testů. Kromě protilátek průkazem antigenu viru. Jsou
to viry hepatitidy B, C, pak je to virus HIV a syfilis,“ řekl Písačka.
Třeba právě detekci protilátek na syfilis provádí nad rámec evropských požadavků. Testování krve a s tím související postupy
jsou u nás už teď na vysoké úrovni, doplňuje Písačka.
„Obecně lze říci, že úroveň vyšetřování stoupá směrem severo-západním a klesá směrem jiho-východním,"tvrdí Písačka.
Vyšší bezpečnost pro pacienta
Nová směrnice tak do praxe příliš nezasáhne, říká primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek. „Pro
českou transfuzní službu to neznamená žádnou dramatickou změnu. Postupy zůstanou víceméně stejné, akorát bude jasné,
který standard se používá a co na kterém papíře máte mít napsáno,“ popisuje Turek.
Senát schválil výhody dárců krve a kostní dřeně, mohou si snížit daňový základ
Číst článek
Že jde zejména o právní zakotvení už fungující praxe, potvrzuje i ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO.
„Nastavuje určité kvalitativní standardy v souvislosti s nějakými evropskými doporučenými postupy. Na druhou stranu je pravda,
že už dnes tyto standardy jsou dobrovolně dodržovány ze strany většiny transfuzních zařízení, takže tato směrnice je pouze
kodifikuje. Je to cíl vyšší bezpečnosti pro pacienta,“ říká Vojtěch.
K přenosu virové infekce skrz transfuzi u nás dochází jen výjimečně. „Řekněme, že to vychází tak na jeden přenos infekce,
jedno ohrožení příjemce infekcí za rok, za těch 600 tisíc transfuzí,“ doplňuje Turek. Nejčastěji se jedná o hepatitidu typu B a C.
600 000 transfuzí ročně
Česko ale směrnici, která má transfuzní přípravky ještě víc zkvalitnit a zabezpečit, nestíhá přijmout. Čas byl do čtvrtka. Ministr v
demisi Vojtěch odmítá, že by za opožděným schvalováním novely zákona o léčivech byl jeho pozměňovací návrh kvůli ereceptům.
„Bylo určité zpoždění dáno tím, že byly volby. Když je nová sněmovna, tak zákony padají pod stůl a musí se znovu projednat.
Takže to byl důvod zdržení, ale nebude tak zásadní nakonec. Myslím, že by mohl být zákon přijat na konci února, takže snad
nehrozí žádný postih ze strany Evropské komise. Hrozilo by, pokud by zpoždění bylo v řádu měsíců, možná let, ale nikoli v řádu
dnů,“ myslí si Vojtěch.
Čeští lékaři ročně provedou skoro 600 tisíc transfuzí. Nejvíc používají červené krvinky a krevní plazmu. Zhruba polovinu využijí
při operacích, druhá polovina míří k pacientům nejčastěji s nádorovým onemocněním.
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Přirození zabíječi proti leukemii URL
WEB , Datum: 17.02.2018 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Strana: 0 , Autor: Martin Rychlík , Rubrika: Martin Rychlík

Vědci z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) získali povolení k podání experimentální buněčné terapie šesti
pacientům s agresivní formou rakoviny.
Představte si: jako by byla v jedné instituci současně farmaceutická firma, vyrábějící léčiva, a na straně druhé nemocnice, která
se chce postarat o své pacienty. V takové pozici je teď elitní Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) sídlící v centru
Prahy, jenž nově získal od státního regulačního orgánu všechna potřebná povolení k experimentálnímu podání prvního
léčivého přípravku moderní buněčné terapie.
Šestice pacientů, kteří trpí akutní myeloidní leukemií a jakákoliv jiná léčba již nezabírá, by se mohla v nejbližší době dočkat
účasti v klinickém hodnocení nadějného preparátu, který využívá takzvaných „přirozených zabíječů“, anglicky Natural Killer
Cells (NKC).
„Jde o experimentální přípravek a součást našeho dlouhodobého programu. Není to nějaký zázračný lék, ale spíše východisko
pro sérii dalších experimentů s buněčnou terapií této choroby, o nichž si myslíme, že mohou pomoci pacientům,“ řekl Lidovým
novinám Petr Lesný, vedoucí dotyčné výzkumné skupiny.
Před čtyřmi lety byla v ústavu, který se zabývá výzkumem, diagnostikou i léčbou nemocí krve, založena speciální
imunoterapeutická skupina s asi desítkou členů. Výsledkem jejího snažení a příspěvku práce desítky lékařů i vědců je nynější
úspěch – zisk všech povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který schválil jak výrobu, tak klinické testy.
Pro výzkum i léčbu krve
„Již loni jsme získali výrobní povolení pro první produkt moderní buněčné terapie, který je určen přímo pro naše pacienty. V
tom následujeme vzor zahraničních institucí, kdy se samy nemocnice snaží pečovat o své pacienty nejen pomocí standardně
dostupné terapie, ale i pomocí cíleného výzkumu a také jeho aplikace,“ doplňuje doktor Lesný, kterýmá bohaté zkušenosti
nejen z řízení biomedicínského výzkumu, ale i z reálné práce v laboratořích.
Nyní, počátkem ledna, získal ústav dle informací Lidových novin pro svůj produkt s těmito „přirozenými zabíječi“ i zásadní
dokument: rozhodnutí o povolení klinického hodnocení. „SÚKL povoluje provedení,“ píše se v listu, který odborně hovoří o
přípravku „Haploidentical ex-vivo expanded NK Cells“. Kromě výzkumu a všemožných kontrol museli hematologové postupně
předkládat i 850stránkovou dokumentaci výroby a klinického hodnocení. Strůjci nadějného bádání jsou klinický lékař Jan
Vydra, dále vědec Pavel Otáhal, jenž získal doktorát v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd, a Lesný, jenž žádost
„zprocesoval“ a dovedl do konce. Dle jeho slov bude přípravek šesti nemocným aplikován na jednotce intenzivní péče co
možná nejdříve – tedy až budou lékaři zaškoleni a spolupracující pracoviště auditována.
Výzvou je genová terapie
Celý projekt by měl podpořit větší součinnost jednotlivých částí ÚHKT: terapeutické, diagnostické (dříve tak stěžejní) a
výzkumné. „Snažíme se, aby se všechny tři složky čím dál více doplňovaly,“ tvrdí Lesný. Podobné svolení k výrobě, testům i
podání buněčných terapií dostalo v České republice zatím je pár subjektů: například společnost Bioinova, Kellnerova
miliardová „divize“ Sotio, dále Fakultní nemocnice v Plzni anebo renomovaný Masarykův onkologický ústav v Brně.
„Vybudovali jsme technologické zázemí i čisté prostory pro výrobu přípravků, vyškolili jsme pracovníky výroby a kontroly. Nyní
chceme předvést, jak lze propojit špičkovou vědu s klinikou,“ dodávají pracovníci ÚHKT. Dalším z plánů hematologického
ústavu je cílená genová terapie zhoubných nemocí krve; z tohoto důvodu vznikají už i specializované superčisté – aseptické –
prostory pro výrobu přípravků genové terapie. „Jedním z projektů je právě vývoj klinicky použitelných metod genové terapie
leukemií a lymfomů. Byla by škoda nenaskočit do tak pěkně rozjetého vlaku směrem na Západ a nevyužít možností, jež nám
nové biotechnologie nabízejí,“ uzavírá biochemik Pavel Otáhal, důležitý člen týmu.
Není to nějaký zázračný lék, ale spíše východisko pro sérii dalších experimentů s buněčnou terapií této choroby.
Autor: Martin Rychlík
Článek byl publikován 22. 1. 2018 v Lidových novinách.
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Odběr pupečníkové krve – ano, či ne? URL
WEB , Datum: 28.03.2018 , Zdroj: vitalia.cz , Strana: 0 , Autor: Daniel Mareš

Pupečníková krev je životodárná tekutina, která má v medicíně své využití a může zachraňovat lidské životy. Přesto je po
většině porodů likvidována jako biologický odpad. Vedoucí Banky pupečníkové krve však vysvětluje, proč nevidí smysl v jejím
rozšiřování.
O takzvané pupečníkové krvi jsme si povídali s odborníkem Robertem Pytlíkem, který je vedoucím Oddělení buněčné terapie
Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT). V rámci tohoto oddělení připravuje krvetvorné buňky pro transplantace
pacientů s krevními chorobami a spolu s těmito povinnostmi převzal i Banku pupečníkové krve. Jaká je tedy současná situace v
oblasti dárcovství pupečníkové krve?
Pupečníková krev
Autor: Depositphotos.com
Jedná se o krev novorozence, která zůstává v placentě po přerušení pupečníku.
Odebírá se po narození dítěte a přestřihnutí pupečníku, proto je odběr bezbolestný a nepředstavuje žádné riziko ani pro
matku, ani pro novorozence.
Je cenným zdrojem zárodečných, krvetvorných buněk (podobně jako kostní dřeň), které se staly významnou nadějí při léčbě
mnohých onemocnění (Alzheimerovy choroby, cukrovky, onemocnění srdce, onemocnění jater, Parkinsonovy choroby, akutní
leukemie ad.).
Zárodečné buňky z pupečníkové krve jsou výjimečné v tom, že se dokáží včlenit do jakéhokoliv orgánu či tkáně a zajistit jeho
náhradu.
Jde o mladé buňky (krev patří původem plodu, ne matce), nejsou tedy ještě zatížené životním stylem a dalšími vlivy okolního
prostředí.
Zdroj: Prolékaře.cz: Pupečníková krev – slibný zdroj krvetvorných buněk pro transplantace, Pupečníková krev – současné
možnosti a perspektivy využití
Robert Pytlík pro server Vitalia.cz uvádí, že je třeba odlišit tři situace: jednak autologní dárcovství, které zprostředkovávají
komerční společnosti, s nimiž však ÚHKT nemá nic společného. „Jde o pupečníkovou krev, kterou rodiče nechají zamrazit
svému dítěti pro blíže nespecifikovaná budoucí využití. Pak je alogenní dárcovství, tedy dárcovství pro jiného člověka,“
vysvětluje oslovený odborník s tím, že zde má ÚHKT dva programy:
Zaprvé, v rámci příbuzenského dárcovství se odebírá pupečníkovou krev od novorozených zdravých sourozenců dítěte s
krevním onemocněním, pupečníková krev je tedy připravena pro konkrétního dárce, ale nemusí být využita (například pacient
s leukémií se vyléčí pouze chemoterapií, takže nakonec transplantaci pupečníkové krve nepotřebuje). „Zadruhé se jedná o
program nepříbuzenského dárcovství, v jehož rámci se odebírá pupečníková krev od novorozených dětí a se souhlasem matky
se uchovává pro případné použití u jiného nemocného dítěte. To je ona Banka pupečníkové krve,“ popisuje lékař.
Galerie: Historie porodnictví – málokteré dítě přežilo
Historie porodnictví
Odběr pupečníkové krve
Autologní dárcovství:
pupečníková krev, kterou rodiče nechají zamrazit svému dítěti pro ev. budoucí využití.
Alogenní dárcovství:
dárcovství pro jiného člověka, buď pro konkrétního příbuzného, nebo nepříbuzenské dárcovství, kdy se pupečníková krev
uchovává v Bance pupečníkové krve pro případné použití u jiného nemocného.
Pupečníková krev pro „vlastní potřebu“
Vraťme se ještě k tomu, pokud pupečníkovou krev chcete uchovat jen pro sebe a své potomky. Faktem tady zůstává, že za
odběr pupečníkové krve se v porodnici platí. Celková částka za její odběr se pohybuje kolem dvaceti tisíc korun. Vždy ale
závisí na konkrétní bance, která odběr zprostředkuje a následně krev uchovává. Další poplatky (kolem dvou tisíc korun za rok)
plynou ze skladování odebraných kmenových buněk. Tyto poplatky platíte v případě vlastního využití, kdy si pupečníkovou
krev uchováváte do budoucna pro případ, že by vaše dítě či jeho sourozenec onemocnělo.
Rozhodne-li se maminka pro dárcovství, odebraný štěp může vážně nemocnému pacientovi zachránit život. Štěp přitom
představuje jen necelých sto mililitrů krve. Transplantace s využitím krvetvorných buněk z pupečníku je v některých případech
jedinou cestou, jak vyléčit vážná hematologická onemocnění u dětí. „Pokud se maminka rozhodne uchovat pupečníkovou krev
svého novorozeného děťátka, může požádat o příspěvek svou zdravotní pojišťovnu. Například ZP MV ČR v rámci svého fondu
prevence přispívá novopečeným maminkám na odběr částkou 500 korun,“ říká Hana Kadečková ze Zdravotní pojišťovny
Ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR).
Darování a využití pupečníkové krve
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O odběru pupečníkové krve si každá žena rozhoduje sama, nicméně rozhodnout se musí v dostatečném předstihu už v
průběhu těhotenství. Nejde totiž o standardní zákrok, který by prováděla každá porodnice v zemi. V současnosti mají maminky
na výběr z celkem 35 porodnic.
Na zvážení maminky je i to, jak se s pupečníkovou krví naloží. Buď si ji může nechat pro vlastní potřebu, nebo ji daruje. Pokud s
odběrem vůbec nesouhlasí, končí pupečníková krev jako biologický odpad.
Zdroj: ZP MV ČR
Jak se pupečníková krev skladuje
A jak je to s cenou skladování pupečníkové krve? Podle Roberta Pytlíka není o nic dražší ani levnější než skladování jakýchkoli
jiných buněk pro transplantace.
„Jde o zamrazení v tekutém dusíku či jeho parách, do ceny se promítají pořizovací náklady na kryosklad, kryokontejnery,
monitorovací zařízení – veškeré vybavení musí splňovat určité zákonné požadavky – a provozní náklady za tekutý dusík,
energetické vstupy a další. V současné době máme náklady asi tisíc korun za štěp ročně. Při skladování několika tisíc štěpů
pochopitelně roční náklady narůstají do milionů,“ vysvětluje.
Banka pupečníkové krve: využije se minimum vzorků
Vedoucí Oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze podotýká, že Banka pupečníkové krve byla
založena v první polovině 90. let minulého století, kdy byl velký nedostatek zdravých dárců krvetvorných buněk. Pupečníková
krev měla tuto nabídku rozšířit, a skutečně se tak stalo. „Od té doby se však nepříbuzné registry dárců rozrostly na
několikanásobek původní velikosti, a navíc se do rutinní praxe dostala technika bezpečné transplantace od příbuzných dárců –
rodičů, dětí, sourozenců –, kteří nemají s pacientem shodné všechny transplantační znaky, ale jen jejich polovinu (tzv.
haploidentické transplantace). Na tyto věci je nutno brát ohled při přemýšlení o dalším eventuálním rozšiřování banky,“ uvádí
odborník.
Trocha historie
Vůbec první transplantace pupečníkové krve se uskutečnila už před pětadvaceti lety ve Francii.
Možná vás překvapí, že Česká republika se už jako osmý stát na světě zapojila do budování vlastní Banky pupečníkové krve. K
tomu došlo už v roce 1994.
Po dalších deset let pak byla naše tuzemská banka jedinou ve východní Evropě.
Jak příbuzenské, tak nepříbuzenské programy dárcovství pupečníkové krve totiž podle něj nejsou příliš efektivní: „V současné
době máme v Bance pupečníkové krve přes 4000 štěpů, využito z nich bylo 82, tedy dvě procenta. V rámci programu
příbuzenského dárcovství nyní uchováváme 205 štěpů, využilo se jich pouhých šest, tedy tři procenta zpracovaných. Vzhledem
k výše uvedeným jiným možnostem získávání dárců tedy nevidíme smysl banku nějak výrazně rozšiřovat,“ říká lékař a
podotýká, že nejde o to, že by peníze vůbec nebyly, ale umíme je vynaložit efektivněji.
Skladování již existujících štěpů není ohroženo a dále se počítá s jejich využíváním v rámci českých i zahraničních
transplantačních programů. „Jen bych ještě rád zdůraznil, že ÚHKT rozhodně nechce jít cestou komerčních odběrů a
uchovávání autologních pupečníkových štěpů, a dále to, že autologní pupečníkové štěpy není možno využít pro nikoho jiného
než pro dítě, kterému patří – tedy ani pro sourozence, jiné příbuzné, a už vůbec ne pro nepříbuzné pacienty,“ upozorňuje
odborník.
Odborná spolupráce:
MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.
Vedoucí Oddělení buněčné terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, zabývá se hematologií, zejména léčbou
pacientů s nádorovými onemocněními krvetvorby. Je autorem a spoluautorem řady odborných článků v české i zahraniční
literatuře, týkajících se většinou transplantací krvetvorných buněk a buněčné terapie.
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Dnešek je Světovým dnem dárců krve, Česko jich registruje 300 tisíc URL
WEB , Datum: 14.06.2018 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Kamila Bejlková , Rubrika: Ráno na gauči, Stalo se

V České republice je registrováno 300 tisíc dárců krve. Stačí to?
„Podle doporučení Světové zdravotnické organizace je potřeba ke spolehlivému a dostatečnému zásobení transfuzními
přípravky a krevními deriváty, aby v populaci počet dárců krve přesahoval zhruba čytři procenta,” říká Martin Písačka,
přednosta Transfuziologického úseku ÚHKT Praha. V České republice by toto číslo tvořilo přes 400 tisíc dárců. Registrováno
jich je ale asi o sto tisíc méně.
Proč připadá Světový den dárců krve právě na dnešek a co všechno darování krve obnáší? Dozvíte se v úvodním videu.
Pořad Ráno na gauči sledujte každý všední den od 6:30 na celoplošné Televizi Seznam.
Jak ji naladit? Poradí praktický návod.
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Zpět
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Diagnostika, léčba a profylaxe malárie v České republice URL
WEB , Datum: 30.06.2018 , Zdroj: infekce.cz , Strana: 0

Malárie představuje nejzávažnější parazitární infekci. Podle posledních údajů Světové zdravotnické organizace (SZO) byla v
roce 2016 malárie endemická v 91 zemích (World Malaria Report, 2017). V oblastech s rizikem malárie žijí přes 3 miliardy osob,
tedy kolem 40% všech obyvatel. Podle posledních odhadů SZO proběhlo v roce 2016 216 milionů nových případů malárie, na
něž zemřelo 445 tisíc osob. Nejvíce je postižena Afrika s 90% všech případů a 92% úmrtí na malárii. Následuje jižní a
jihovýchodní Asie (7% případů, 6% úmrtí), oblast východního Středomoří (2% případů i úmrtí), k výraznému poklesu případů
došlo v Latinské Americe. Nejvíce jsou postiženy děti do 5 let. Odhaduje se, že jich v roce 2015 na malárii zemřelo 303 tisíc, z
toho v subsaharské Africe 292 tisíc. Přestože malárie představuje v tropech stále velmi závažnou infekci, došlo mezi lety 2010 a
2015 k celkovému poklesu počtu případů malárie o 21% a k poklesu úmrtí na malárii dokonce o 29% (v Africe o 31% a u dětí
do 5 let o 35 %). Malárie se v současné době vyskytuje v tropických a subtropických oblastech Afriky, Asie a Ameriky v širokém
pásu mezi 45° s.š. a 30° j.š. a v nadmořských výškách asi do 2500 m. Malárie byla eradikována v Evropě, Severní Americe,
Austrálii a severní Africe. Nevyskytuje se na řadě tropických ostrovů (Karibik s výjimkou Haiti a Dominikánské republiky,
Mauritius, Reunion, Seychelly, Maledivy aj.). Vysoké riziko malárie zůstává na ostrovech západního Pacifiku (Timor, Moluky,
Papua, Šalamounovy ostrovy) a na Madagaskaru. Malý výskyt je i v řadě turistických destinací v tropech (např. na Zanzibaru, v
Thajsku, Kambodži, na Bali, Jávě, v Mexiku). Na území Československa byly poslední autochtonní případy malárie
diagnostikovány v roce 1958 a v roce 1963 bylo naše území vyhlášeno SZO malárií prosté. Od té doby se u nás vyskytují
pouze importované případy, kterých je v posledních letech kolem 30 za rok.
2. Původci malárieMalárii vyvolávají čtyři druhy lidských plasmodií, Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale a P. malariae. V
jihovýchodní Asii se vyskytuje P. knowlesi, původce opičí malárie, který může infikovat člověka (tab. 1). Infekce je přenášena
samičkami komárů rodu Anopheles při sání krve. Infekční stadia, sporozoity, jsou ze slinných žláz injikovány do krve a rychle
pronikají do jater, infikují hepatocyty, v nichž se nepohlavně v jednom cyklu pomnoží do počtu několika set až tisíců. Tento
jaterní, exoerytrocytární (EE) cyklus trvá podle druhu plasmodia 1 až 2 týdny, není doprovázen žádnými klinickými příznaky a
žádnou dostupnou diagnostickou metodou jaterní fázi nákazy nelze prokázat. Sporozoity terciány, P. vivax a P. ovale, po
průniku do hepatocytu nemusí zahájit dělení, transformují se ve spící (dormantní) stadia zvaná hypnozoity, které se mohou
aktivovat a zahájit dělení s odstupem řady měsíců až let. Hypnozoity jsou zodpovědné za tzv. relapsy třídenní malárie nebo za
její oddálený klinický nástup. Merozoity (asexuální stadia parazitů) uvolněné z hepatocytů okamžitě napadají červené krvinky, v
nichž se opakovaně nepohlavně množí. Tato erytrocytární fáze nákazy je postupně synchronizována, jeden cyklus trvá podle
druhu plasmodia 24-72 hodin a vznikne 6-24 nových merozoitů (tab. 1), které napadají další krvinky. Rozpad nakažených
erytrocytů a uvolnění velkého množství parazitárních antigenů vyvolává malarický záchvat. P. vivax a P. ovale infikují pouze
retikulocyty, mladé formy erytrocytů, kterých je v oběhu kolem 1-2 %. Tyto dva druhy a P. malariae vyvolávají mírnější formy
malárie, při nichž parazitemie obvykle nepřesahuje 1 %. Nejzávažnější a u neimunních osob bez léčby smrtelnou infekci
způsobuje pouze P. falciparum (popř. P. knowlesi ), které může napadat erytrocyty každého stáří a parazitemie může bez
včasné léčby dosáhnout několika desítek procent. Erytrocyty infikované P. falciparum na svém povrchu nesou parazitární
antigeny, pomocí kterých adherují k endotelu drobných venul všech vnitřních orgánů, což umožní parazitu unikat hostitelské
imunitě a změnami v mikrocirkulaci v postižených orgánech vyvolávat smrtelné komplikace. Část merozoitů se v červených
krvinkách transformuje na samičí a samčí gametocyty (nezralá sexuální stadia plasmodií). Po jejich nasátí anofely pak může
pokračovat cyklus v hmyzím vektoru. Přehled původců malárie je uveden v tabulce 1.
Tabulka 1: Přehled původců malárie
Původce Název Rozšíření Vývoj v erytrocytuInkubační doba (dny)Relapsy Závažnost průběhu
P. falciparum tropická malárie tropy, hlavně Afrika48 hod. 6-14 ne +++++
P. vivax terciána tropy, subtropy, hlavně Asie48 hod. 12-17 ano +++
P. ovale terciána ovale záp. a stř. Afrika 48 hod. 15-18 ano ++
P. malariae kvartána ostrůvkovitě tropy 72 hod. 18-40 ne +
P. knowlesi kvotidiána j.v. Asie 24 hod. 12 ne ++++
3. Patogeneze a klinické příznaky maláriePočáteční příznaky malárie jsou nespecifické a připomínají běžné chřipkové
onemocnění. Objevuje se postupně narůstající horečka s bolestmi hlavy, bolesti svalů a kloubů, celková únava, vyčerpanost až
schvácenost, nevolnost, nechutenství, někdy i zvracení a u dětí průjem. Stav se postupně zhoršuje, ale malárie není
doprovázena žádnými specifickými příznaky, nejsou zvětšené lymfatické uzliny ani není přítomna vyrážka, mohou být zvětšená
játra a slezina. Typické periodické malarické záchvaty horečky se zimnicí každý třetí (obden) nebo čtvrtý den bývají po
synchronizaci cyklu u terciány a kvartány, ale ne u tropické malárie, kde může být horečka přítomna každý den. V krevním
obraze bývají normální nebo mírně snížené celkové leukocyty. Typická je trombocytopenie, která se objevuje časně, a to i u
terciány a kvartány. Anémie nebývá časným příznakem malárie a rozvíjí se obvykle postupně při vyšších parazitemiích. V
laboratoři dále bývá mírná až střední elevace jaterních aminotransferáz a CRP, u těžších případů i hyperbilirubinémie.
Inkubační doba u infekce P. falciparum je minimálně 6 dnů, u ostatních druhů je delší (tab. 1). Ke smrtelným komplikacím
tropické malárie může dojít během několika dnů (u dětí i 48 hodin) od prvních klinických příznaků, nejsou-li včas nasazena
účinná antimalarika. Patogeneze tropické malárie je komplexní soubor dějů vyvolaných produkcí parazitárních antigenů a
shlukováním (sekvestrací) parazitovaných i neparazitovaných erytrocytů ve vnitřních orgánech. Klinický stav může vyústit v
poruchy mikrocirkulace, hypoperfuzi orgánů, tkáňovou hypoxii a šokový stav s multiorgánovým selháním. Prodělané (i
opakované) malarické záchvaty nezanechávají u cestovatelů imunitu vůči další nákaze.
Souhrn 1: Výskyt a klinické přízaky malárieMalárie se vyskytuje ve většině tropických a subtropických oblastí s největším
rizikem v subsaharské Africe.
Infekce P. falciparum představuje u neimunních cestovatelů bez léčby závažnou, život ohrožující infekci, minimální inkubační
doba je 6 dnů, obvykle se manifestuje do 1 měsíce po návratu a velmi vzácně déle než 3 měsíce po opuštění malarické oblasti.
Relapsy terciány P. vivax a P. ovale se mohou objevit několik měsíců i let po opuštění endemické oblasti.
Horečka (intermitentní, remitentní, kontinuální) s pravidelnou periodicitou i bez periodicity je hlavním příznakem malárie.
Trombocytopenie je časným a nejčastějším laboratorním nálezem u všech forem malárie.
4. Diagnostika malárieLaboratorní diagnostika malárie je založena na přímém mikroskopickém průkazu plasmodií na suchých
krevních nátěrech (tlustá kapka a tenký nátěr) obarvených dle Giemsa-Romanowski a připravených na nepoškrábaná
(optimálně nová), dobře odmaštěná podložní skla. Přednostně se vyšetřuje periferní krev z bříška prstu nebo ušního lalůčku
(malé děti): v tomto případě se nátěry připravují přímo na ambulanci nebo u lůžka pacienta. Lze vyšetřit i nesrážlivou žilní krev
odebranou do heparinu nebo do EDTA (jako na krevní obraz). Krev se musí okamžitě doručit do diagnostické laboratoře, která
si nátěry připraví sama. Po odběru a během transportu se krev udržuje při pokojové teplotě (nesmí být uložena do lednice). Při
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podezření na malárii se provádí nátěry okamžitě, na rozdíl od odběru hemokultur se nečeká na vzestup horečky a vyšetření se
provádí i při její nepřítomnosti. Výsledky jsou k dispozici do 1–2 hodin po dopravení do diagnostické laboratoře (delší časový
interval je při přípravě nátěrů v laboratoři z doručené nesrážlivé krve, kdy je limitující doba zaschnutí tlusté kapky). Na nátěrech
se odečítá druh plasmodia, jeho stadium a parazitemie (procento infikovaných erytrocytů). Jsou-li nátěry negativní a je-li
důvodné klinické podezření na malárii, odběry se 2x opakují obvykle po 24 hodinách. Krevní nátěry jsou „zlatým standardem“
diagnostiky malárie v tropech i ve vyspělých zemích, ostatní metody (rychlé imunochromatografické testy na detekci antigenu,
PCR) jsou pomocné. Sérologie se k diagnostice akutní infekce nepoužívá. V případě nedostupnosti vyšetření na malárii (např.
u praktického lékaře) je třeba pacienta bezodkladně odeslat na specializované pracoviště. Rychlé imunochromatografické testy
(RDT) se u nás používají především na infekčních odděleních ve večerních hodinách a o víkendech, kdy není dostupná přímá
parazitologická diagnostika krevních nátěrů. Slouží k vyloučení těžších případů malárie s vyšší parazitemií. RDT se provádí
vždy současně s odběrem nesrážlivé krve nebo vyhotovením nátěrů. Ty jsou zpracovány a odečteny co nejdříve
parazitologickou laboratoří k vyloučení či potvrzení diagnózy, stanovení druhu plasmodia i parazitemie. PCR a real-time PCR
metody se u nás k rutinní diagnostice malárie nepoužívají. Po stanovení diagnózy je nutno neprodleně zahájit adekvátní léčbu
a pravidelně, po 24 hodinách, na obarvených nátěrech kontrolovat její účinnost až do vymizení merozoitů z periferní krve na
tlustých kapkách. Krevní roztěry se provádí ještě alespoň 28. den po vysazení antimalarik, aby se odhalila případná rezistence
a selhání léčby (rekrudescence u P. falciparum ).
Souhrn 2: Diagnostika malárieDiagnostika malárie je založena na průkazu plasmodií na krevních nátěrech (tlustá kapka, tenký
nátěr) obarvených dle Giemsa-Romanowski.
Nátěry se v případě podezření na malárii provádí okamžitě, u lůžka pacienta nebo v laboratoři z nesrážlivé žilní krve, i při
nepřítomnosti horečky.
Rychlé diagnostické testy (RDT) jsou pouze pomocné a jejich výsledek se musí co nejdříve konfirmovat obarvenými krevními
nátěry.
Molekulární diagnostické metody (PCR, real-time PCR) se využívají ve speciálních případech, např. k diagnostice smíšených
infekcí nebo infekce P. knowlesi.
5. Výpočet parazitemieVýpočet parazitemie. Parazitemii lze obecně vyjádřit (a) v procentech nebo (b) v počtu malarických stadií
v 1 µl krve. Na tenkém roztěru procento infikovaných erytrocytů. Nejnižší parazitemie, kterou lze takto stanovit, je 0,01 % (tj. 1
infikovaný erytrocyt na 10 000 sečtených erytrocytů). Je-li parazitemie nižší, počítá se v tlusté kapce počet stadií v 1 µl krve.
Vzorec pro výpočet parazitemie z tlusté kapky:
počet stadií v 1 µl krve = ? parazitů x 8000 / ? LEU (300), kde 8000 je konstanta (extrapolovaný počet leukocytů v 1 µl lidské
krve). K výpočtu se dospěje tak, že se spočítá 300 jader všech leukocytů (PMN, lymfocyty) a ve stejných zorných polích se
současně spočítají všechna stadia plasmodií. Do vzorce se dosadí suma spočítaných stadií, která se násobí 8000, a získané
číslo se dělí 300. Výsledné číslo představuje počet malarických stadií v 1 µl krve. Převodní vztah mezi oběma způsoby výpočtu
parazitemie je následující: 1% parazitemie = 10 000 stadií/ µl krve.
6. Terapie malárie6.1. Obecné zásady léčby a místa účinku jednotlivých antimalarik
Léčba malárie probíhá obvykle na infekčních klinikách a odděleních a musí být vedena lékařem s odbornou způsobilostí.
Antimalarika je nutné nasadit ihned po stanovení diagnózy, která je v ČR prakticky vždy dostupná (viz kap. Diagnostika). Zcela
výjimečně, při vysokém klinickém podezření na malárii a nedostupnosti laboratorní diagnostiky, se léčba zahajuje empiricky. V
tomto případě je nutné zároveň odebrat nesrážlivou žilní krev, která se na malárii vyšetří později. Volba antimalarika se řídí
především druhem plasmodia, výší parazitemie, oblastí nákazy (výskyt rezistence na antimalarika) a klinickým stavem
nemocného. Důležité je také, zda nemocný užíval antimalarickou chemoprofylaxi nebo byl již antimalariky léčen. Pacienti s
tropickou malárií by měli být hospitalizováni vždy. Při vysoké parazitemii (?5 %) nebo přítomnosti klinických a laboratorních
známek maligního (komplikovaného) průběhu jsou nemocní umístěni na JIP nebo ARO, kde se monitorují jejich životní funkce.
Ambulantně lze léčit pouze semiimunní cizince pocházející z malarických oblastí a české občany s prokázanou terciánou či
kvartánou, je-li možné pravidelně kontrolovat jejich klinický stav a pokles parazitemie po zahájení léčby. Neimunní pacienty s
tropickou malárií musíme hospitalizovat vždy. V případě, že není určen druh plasmodia nebo při podezření na smíšenou infekci,
se pacient léčí jako by měl tropickou malárii. Po aplikaci účinného antimalarika dochází během 48-72 hodin ke snížení horečky,
zlepšení klinického stavu a výraznému poklesu parazitemie. Na začátku léčby, během prvních 24 hodin po nasazení
antimalarik, může paradoxně parazitemie mírně narůstat, ale po 48 hodinách léčby by měla klesat asi o jeden řád za 24 hodin,
přičemž preparáty obsahující artemisininy působí nejrychleji.
K léčbě malárie se nejčastěji používají následující antimalarika: artemisininy a jejich kombinace, atovachon s proguanilem,
meflochin, chinin v kombinaci s doxycyklinem nebo klindamycinem, chlorochin a antifoláty (krevní schizontocidní preparáty
účinnné na erytrocytární stadia). K prevenci relapsů terciány se užívá primachin, neboť jako jediný působí na hypnozoity P.
vivax a P. ovale v jaterních buňkách. Antirelapsová léčba primachinem by měla následovat co nejdříve (maximálně v odstupu
několika dnů) po ukončení léčby antimalarikem (chlorochin, Riamet, Malarone), který působí na krevní stadia parazita.
Primachin a kombinace atovachon/proguanil působí i na primární jaterní (EE) stadia, proto při antimalarické profylaxi postačí,
když se užívají ještě 7 dnů po opuštění rizikové oblasti. Primachin je účinný i na hypnozoity terciány a jako jediné antimalarikum
by při profylaxi zabránil pozdním relapsům, ale v klinické praxi se pro nežádoucí účinky běžně profylakticky nepoužívá.
Primachin blokuje též vývoj gametocytů a sporogonii v komárech, a proto se využívá k prevenci přenosu malárie při její
eradikaci.
Celosvětově dochází k nárůstu rezistence plasmodií na antimalarika, rozlišují se její tři stupně. Jako R I se označuje rezistence,
kdy asexuální stadia z krve vymizí do 7. dne od zahájení léčby, ale objeví se znovu mezi 7. a 28. dnem po léčbě. Při rezistenci
R II asexuální stadia nevymizí, ale jejich počet se po léčbě sníží o vice než 75 %, při R III dojde k poklesu parazitemie o méně
než 25 % nebo parazitemie dokonce narůstá. Již od šedesátých let minulého století se šíří rezistence P. falciparum na
chlorochin, který je v současné době účinný pouze na Haiti a v Dominikánské republice. Rezistence P. falciparum na kombinaci
pyrimethaminu se sulfadoxinem (přípravek Fansidar) se v současnosti prakticky kryje s rezistencí vůči chlorochinu. V 80. letech
se objevila rezistence na meflochin a snížená citlivost vůči chininu především v jihovýchodní Asii, později se ohniskově rozšířila
i do střední a východní Afriky a do Amazonie. Rezistence P. falciparum na artemisininové preparáty byla poprvé, v letech 20078, zaznamenána v hraničních oblastech Kambodži, Thajska, Barmy, Laosu a Vietnamu, v posledních letech jsou rezistentní
kmeny hlášeny i z Afriky. V posledním desetiletí výrazně narůstá i rezistence či snížená citlivost P. vivax na chlorochin a
primachin, a to především v Indonézii, na Nové Guiney, v některých oblastech Indie, Thajska, Etiopie a Jižní Ameriky.
6.2. Léčba nekomplikované malárieLéčba a dávkování antimalarik jsou shrnuty v tabulce 3. U infekcí P. vivax, P. ovale a P.
malariae je možné stále použít chlorochin. Pokud se nemocný s terciánou nevrací do malarické oblasti, zajišťuje se
antirelapsovou kúrou primachinem. Před nasazením primachinu se doporučuje vyšetřit aktivitu glukózo-6-fosfodehydrogenázy v
červených krvinkách, neboť u osob s deficitem tohoto enzymu může po jeho podání nastat závažná hemolýza (v ČR vyšetřuje
např. ÚHKT v Praze). Při nesnášenlivosti nebo nedostupnosti chlorochinu či u kmenů terciány se sníženou citlivostí na
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chlorochin lze k léčbě použít artemeter/lumefantrin (Riamet), atovachon/proguanil (Malarone) nebo meflochin jako u
nekomplikované tropické malárie. U terciány získané v oblastech s výskytem snížené citlivosti (Indie, jihovýchodní Asie a
západní Pacifik jižně od rovníku) se antirelapsová dávka primachinu zvyšuje na 30 mg báze/den po dobu 14 dnů. Pokud existují
diagnostické rozpaky o původci terciány nebo je podezření na smíšenou infekci, vždy je třeba pacienta léčit, jako kdyby měl
infekci P. falciparum.
Vzhledem k téměř celosvětovému výskytu rezistence P. falciparum na chlorochin a antifoláty jsou prakticky na celém světě
lékem první volby nekomplikované tropické malárie perorální kombinované artemisininové deriváty. V Evropě jsou registrovány
artemeter/lumefantrin (Riamet = Coartem), který je dostupný na individuální dovoz i v ČR, a artenimol/piperaquin (Eurartesim),
který je u nás registrován, ale není dovážen. Při nedostupnosti artemisininů lze použít i kombinaci atovachon/proguanil
(Malarone) nebo meflochin (Lariam). Perorální chinin se pro časté nežádoucí účinky (arytmogenní účinky, cinchonismus) ve
vyspělých zemích již běžně nepoužívá. Lze jím léčit malé děti a těhotné ženy v prvním trimestru, a to v kombinaci s
klindamycinem. Ve 2. a 3. trimestru těhotenství je lékem volby artemeter/lumefantrin. U dětí nad 5 kg lze k léčbě použít
artemeter/lumefantrin, atovachon/proguanil i meflochin (Lariam), chinin nemá váhové omezení. V případě, že podané
antimalarikum (terapeuticky i profylakticky) pacient vyzvrací, dávku je nutno opakovat. V případě zvracení do 30 min. po podání
se opakuje celá dávka, 30–60 min. po podání se aplikuje poloviční dávka.
Souhrn 3: Terapie nekomplikované malárieTerapie malárie probíhá obvykle za hospitalizace na infekčních odděleních.
ihned po diagnóze, lékem volby nekomplikované infekce P. falciparum artemeter/lumefantrin nebo atovachon/proguanil,
meflochin či chinin lze použít pouze při jejich nedostupnosti.
Chlorochin je možné použít pouze u non-falciparum infekcí, antirelapsová léčba primachinem se nasuzuje u terciány vivax a
ovale bezprostředně po léčbě preparáty působícími na krevní stadia.
Kontrolní krevní nátěry se provádí během léčby denně a ještě 28 dnů
6.3. Léčba komplikované (maligní) maláriePacienti s komplikovanou (maligní) malárií (kritéria viz tab. 2) se léčí intravenózně
podaným chininem (v kombinaci s doxycyklinem nebo klindamycinem) na jednotce intenzivní péče (tab. 4). Nárazová úvodní
dávka chininu je 20 mg/kg (Quinimax inj. 3x 2 ml/250 mg). Tato dávka se neaplikuje nemocným, kteří v posledních 24 hodinách
užívali chinin nebo meflochin perorálně. V těchto případech činí úvodní dávka chininu 10 mg/kg a pokračuje se v
osmihodinových intervalech. Chinin se aplikuje v pomalé čtyřhodinové infuzi v 500 ml 5% glukózy. Po zlepšení stavu a poklesu
parazitemie je možné přejít na p.o. podávání chininu (příprava magistraliter). V zahraničí jsou k dispozici k terapii těžké tropické
malárie parenterálně podávané artemisininové preparáty (artesunát, artemeter). Artemisininy působí na krevní stadia
plasmodií, užívají se vždy v kombinaci s dalším antimalarikem (např. meflochin, doxycyklin). Bylo prokázáno, že u pacientů s
těžkou tropickou malárií léčených intravenózně artemisininy byla nižší mortalita než u těch, kteří byli léčeni chininem. Avšak
vzhledem k nedostupnosti parenterálních artemisininů u nás zůstává lékem první volby komplikované malárie i.v. chinin. Pokud
se i.v. artemisininy podaří v budoucnu v rámci České republiky zajistit, stanou se lékem volby.
Na JIP je nutné sledovat hodnoty krevního obrazu, hemokoagulace, ledvinné a jaterní funkce, parametry acidobazické i
minerální rovnováhy, glykemii a kontinuálně monitorovat EKG. Úspěšnost léčby se kontroluje každodenním vyšetřením
krevních nátěrů až do vymizení asexuálních stadií, ale gametocyty P. falciparum mohou v krvi přetrvávat řadu dnů, neboť na ně
chinin nepůsobí.
Tabulka 2: Klinická a laboratorní kritéria těžké (maligní) malárie
Pro epidemiologické potřeby musí být u pacienta přítomno alespoň jedno klinické nebo laboratorní kritérium a asexuálních
stadií P. falciparum na krevních nátěrech při absenci jiných příčin. Upraveno podle doporučení WHO (2015) a britských
doporučení (citace 2).
( http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/162441/1/9789241549127_eng.pdf [ve formátu.pdf])
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Větší šance pro lidi s leukémií
TV , Datum: 02.07.2018 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 15 , Pořad: Události 19:00

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka
Najít pro transplantaci kostní dřeně dárce s absolutní shodou přestává být nutností. Jsou to právě 3 roky, co českým lékařům
stačí k úspěchu shoda poloviční. A takových zákroků je teď až 40 procent z celkových 700 ročně. Nadějí jsou většinou příbuzní
pacienta.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
To, že se v nemocničním pokoji za rouškou na fotografii skrývá tento muž, dnes pozná snad už jen jeho rodina. Právě díky ní
se Pavel Mašek úspěšně léčí z nemoci, kvůli které má málo červených a bílých krvinek i krevních destiček.
Pavel MAŠEK, pacient po transplantaci
Mně hledali už v minulosti dárce, ale nikdy nenašli tak vhodnýho, co mám informace teda, tak vhodnýho, aby to bylo na 100
procent.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
Zlom přišel loni v září, kdy se mu přitížilo. Transplantaci potřeboval hned, tak si lékaři na krevní testy pozvali celou jeho rodinu.
Hana ŠVECOVÁ, sestra Pavla Maška
Asi vlastně po 14 dnech byly výsledky, kde teda se jako zjistilo, že já jsem nejvhodnější, nejvhodnější dárce, i když teda vlastně
neshodovali jsme se úplně. Že jo, to bylo nějakejch těch 50 nebo 70 procent.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
Hana Švecová neváhala. Kvůli injekcím s růstovým faktorem, které dostávala 4 dny před odběrem, přestala kojit šestiměsíčního
syna. K takovému typu transplantace není potřeba žádný speciální přístroj. Pacientovi se po zavedení štěpu jen pár dní poté
podává chemoterapie. Ta zničí všechny buňky, které tělo nepřijme, a mohly by tak škodit.
Jan VYDRA, lékař transplantační jednotky a JIHeP, ÚHKT
Kdykoliv není čas tu transplantaci připravit, tak preferujeme právě dárce rodinného.
Pavel JINDRA, primář hematologicko-onkologického oddělení, FN Plzeň
Je to organizačně výhodnější, nehoníte dárce po světě, v registrech, je to rychlejš proveditelné, je to levnější.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
Podle statistik najdou lékaři naprosto shodného dárce v rodině ve 20 procentech případů. Alespoň polovinu z potřebných
genetických znaků má shodnou až 70 procent příbuzných.
Pavel MAŠEK, pacient po transplantaci
Ten pocit byl skvělej, už jenom ten pocit, že vlastně toho dárce mám, a ještě to, že to je vlastně sestra.
Kateřina ŠALOUNOVÁ, redaktorka
9 měsíců po transplantaci má Pavel Mašek krevní obraz nejlepší, co kdy měl. A děkuje za to nejen sestře, ale všem, kdo mu v
nemoci nabídli pomoc. Kateřina Šalounová, Česká televize.
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Nemocnice České Budějovice utrácí stovky milionů bez výběrového řízení. Informovat ÚOHS je však příliš drahé
URL
WEB , Datum: 26.07.2018 , Zdroj: rekonstrukcestatu.cz , Strana: 0

Nemocnice České Budějovice zadala za 10 měsíců veřejné zakázky v hodnotě 200 milionů korun jediné firmě bez soutěže.
Celkově šlo podle registru smluv o 697 jednotlivých zakázek. Zařízení podle zjištění spolku Oživení zneužívá výjimku v zákoně o
zadávání veřejných zakázek. Podle dřívějšího rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přitom nemocnice
nemohou nakupovat léky podle této výjimky. Upozornit úřad na konání nemocnice je ale příliš drahé: občané by museli zaplatit
poplatek 10 000 korun za podnět na každou zakázku. Celkově by tak museli zaplatit skoro 7 milionů korun. Nastává tak
absurdní situace, kdy si občan musí „připlatit” za to, aby mohl upozornit kontrolní orgán, že stát se nechová hospodárně.
Nemocnice České Budějovice přiklepla bez soutěže dodávky léků za 200 milionů korun jedné firmě. Společnost Phoenix, a.s.
dodala jen od června 2017 do dubna 2018 nemocnici celkem 697 zakázek v této hodnotě. Zařízení podle všeho zneužívá
výjimku v zákoně o zadávání veřejných zakázek. „ Výjimka se vztahuje na nákupy komodit, jejichž cena kolísá. Z našeho
pohledu však do této výjimky nespadají pravidelné nákupy léků a zdravotnického materiálu. Potvrzuje to i dřívější rozhodnutí
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, ” říká právník Marek Zelenka z protikorupčního spolku Oživení, které je součástí
Rekonstrukce státu.
Nákupy léků podle zmíněné výjimky se ÚOHS věnoval na základě podnětu Oživení už v létě 2017. Tehdy prověřoval stejný
postup Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), který pomocí rámcové smlouvy nakupoval léky za miliony korun ročně bez soutěže. Úřad přitom pravomocně rozhodl, že Ústav hematologie výjimku ze zákona zneužil.
Udělil tehdy pokutu 200 tisíc korun.
Nemáme dost peněz na velké rybyV čem je tedy případ nemocnice České Budějovice odlišný? V prvé řadě v tom, že
protikorupční spolek nemá dost peněz, aby mohl upozornit na podobné obcházení zákona o veřejných zakázkách. Úřad si totiž
za každý podnět účtuje poplatek 10 000 korun. Vzhledem k tomu, že nemocnice s firmou Phoenix, a.s. uzavřela hned 697
jednotlivých zakázek, musela by organizace podat takřka 700 žádostí a utratit tak necelých 7 milionů korun. „ Podali jsme proti
tomuto poplatku už stížnost k Ústavnímu soudu. Přijde nám absurdní, aby občané platili kontrolním institucím státu za to, že
chtějí upozornit na možnou nehospodárnost některé ze státních institucí, ” dodává právník Marek Zelenka z Oživení.
Povinnost platit takto vysoký poplatek za vyřízení podnětu inicioval sám předseda ÚOHS Petr Rafaj. Zákonodárci ji vložili do
nového zákona na konci roku 2016. A podle protikorupčních organizací měla na chod úřadu zásadní dopad. „Od zpoplatnění
se podněty na pochybení ve veřejných zakázkách téměř přestaly používat - chodí jich na úřad osmkrát méně. Jednalo se
přitom o nenásilnou cestu, která neblokuje zadávání veřejných zakázek a pomáhá kontrolní činnosti úřadu, ” říká ekonomický
analytik Jiří Skuhrovec ze spolku EconLab.
Statistiky podnětů to dosvědčují. V oblasti veřejných zakázek řešil ÚOHS od roku 2012 do října 2016 měsíčně v průměru 84
podnětů. Po zavedení poplatku, tedy od října 2016 do června letošního roku, je to měsíčně v průměru jen 10 žádostí, které
jsou placené, a úřad se jimi tedy zabývá. Zbylými žádostmi se úřad vůbec nezabývá.
Oslovíme úředníky jinou cestouÚředníci ze sekce veřejných zakázek ÚOHS by měli řešit každý podnět, o kterém se dozví.
„Zkoušeli jsme je už kontaktovat různými způsoby - třeba osobním dopisem nebo žádostí na základě práva o svobodném
přístupu k informacím, ale předstírají, že bez poplatku podnět neviděli, a proto jej neřeší, ” dodává Marek Zelenka z Oživení. Z
tohoto důvodu připravila protikorupční platforma Rekonstrukce státu billboard, který shrnuje základní informace o praktikách
nemocnice České Budějovice. „ Billboard bude od čtvrtka stát před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, aby se úředníci
nemohli vymlouvat, že o popsané situaci nic nevědí, ” přiblížil právník
Lukáš Kraus z Frank Bold.
Ministři slíbili nápravuMinistr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na protikorupční radě vlády minulý týden přislíbil, že se tématu
zneužívání výjimky na nákupy léků u českých nemocnic bude osobně věnovat. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) k
problému poplatků na radě uvedl, že ministerstvo zatím nebude navrhovat změnu zákona, protože počká na rozhodnutí
Ústavního soudu. Zatím tak nejsou známé žádné kroky, které by ministři reálně provedli k zastavení této praxe.
Kdo je Rekonstrukce státu?Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční
opatření zformulovaná odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi.
Rekonstrukci státu založila v roce 2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků
Frank Bold. Garantem odborných témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač
státu.
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Stovky milionů bez výběrových řízení URL
WEB , Datum: 26.07.2018 , Zdroj: obec.sumava.eu , Strana: 0

Nemocnice České Budějovice zadala za 10 měsíců veřejné zakázky v hodnotě 200 milionů korun jediné firmě bez soutěže.
Celkově šlo podle registru smluv o 697 jednotlivých zakázek.
Zařízení podle zjištění spolku Oživení zneužívá výjimku v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Podle dřívějšího rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přitom nemocnice nemohou nakupovat léky podle této výjimky. Upozornit
úřad na konání nemocnice je ale příliš drahé: občané by museli zaplatit poplatek 10 000 korun za podnět na každou zakázku.
Celkově by tak museli zaplatit skoro 7 milionů korun. Nastává tak absurdní situace, kdy si občan musí „připlatit” za to, aby mohl
upozornit kontrolní orgán, že stát se nechová hospodárně.
Nemocnice České Budějovice přiklepla bez soutěže dodávky léků za 200 milionů korun jedné firmě. Společnost Phoenix, a.s.
dodala jen od června 2017 do dubna 2018 nemocnici celkem 697 zakázek v této hodnotě. Zařízení podle všeho zneužívá
výjimku v zákoně o zadávání veřejných zakázek. „ Výjimka se vztahuje na nákupy komodit, jejichž cena kolísá. Z našeho
pohledu však do této výjimky nespadají pravidelné nákupy léků a zdravotnického materiálu. Potvrzuje to i dřívější rozhodnutí
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, ” říká právník Marek Zelenka z protikorupčního spolku Oživení, které je součástí
Rekonstrukce státu.
Nákupy léků podle zmíněné výjimky se ÚOHS věnoval na základě podnětu Oživení už v létě 2017. Tehdy prověřoval stejný
postup Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), který pomocí rámcové smlouvy nakupoval léky za miliony korun ročně bez soutěže. Úřad přitom pravomocně rozhodl, že Ústav hematologie výjimku ze zákona zneužil. Udělil tehdy pokutu 200 tisíc
korun.
Nemáme dost peněz na velké ryby
V čem je tedy případ nemocnice České Budějovice odlišný? V prvé řadě v tom, že protikorupční spolek nemá dost peněz, aby
mohl upozornit na podobné obcházení zákona o veřejných zakázkách. Úřad si totiž za každý podnět účtuje poplatek 10 000
korun. Vzhledem k tomu, že nemocnice s firmou Phoenix, a.s. uzavřela hned 697 jednotlivých zakázek, musela by organizace
podat takřka 700 žádostí a utratit tak necelých 7 milionů korun. „ Podali jsme proti tomuto poplatku už stížnost k Ústavnímu
soudu. Přijde nám absurdní, aby občané platili kontrolním institucím státu za to, že chtějí upozornit na možnou nehospodárnost
některé ze státních institucí, ” dodává právník Marek Zelenka z Oživení.
Povinnost platit takto vysoký poplatek za vyřízení podnětu inicioval sám předseda ÚOHS Petr Rafaj. Zákonodárci ji vložili do
nového zákona na konci roku 2016. A podle protikorupčních organizací měla na chod úřadu zásadní dopad. „Od zpoplatnění
se podněty na pochybení ve veřejných zakázkách téměř přestaly používat - chodí jich na úřad osmkrát méně. Jednalo se
přitom o nenásilnou cestu, která neblokuje zadávání veřejných zakázek a pomáhá kontrolní činnosti úřadu, ” říká ekonomický
analytik Jiří Skuhrovec ze spolku EconLab.
Statistiky podnětů to dosvědčují. V oblasti veřejných zakázek řešil ÚOHS od roku 2012 do října 2016 měsíčně v průměru 84
podnětů. Po zavedení poplatku, tedy od října 2016 do června letošního roku, je to měsíčně v průměru jen 10 žádostí, které
jsou placené, a úřad se jimi tedy zabývá. Zbylými žádostmi se úřad vůbec nezabývá.
Oslovíme úředníky jinou cestou
Úředníci ze sekce veřejných zakázek ÚOHS by měli řešit každý podnět, o kterém se dozví. „Zkoušeli jsme je už kontaktovat
různými způsoby - třeba osobním dopisem nebo žádostí na základě práva o svobodném přístupu k informacím, ale předstírají,
že bez poplatku podnět neviděli, a proto jej neřeší, ” dodává Marek Zelenka z Oživení. Z tohoto důvodu připravila protikorupční
platforma Rekonstrukce státu billboard, který shrnuje základní informace o praktikách nemocnice České Budějovice. „ Billboard
bude od čtvrtka stát před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, aby se úředníci nemohli vymlouvat, že o popsané situaci
nic nevědí, ” přiblížil právník Lukáš Kraus z Frank Bold.
Ministři slíbili nápravu
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na protikorupční radě vlády minulý týden přislíbil, že se tématu zneužívání výjimky na
nákupy léků u českých nemocnic bude osobně věnovat. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) k problému poplatků na
radě uvedl, že ministerstvo zatím nebude navrhovat změnu zákona, protože počká na rozhodnutí Ústavního soudu. Zatím tak
nejsou známé žádné kroky, které by ministři reálně provedli k zastavení této praxe.
Kdo je Rekonstrukce státu?
Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná
odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce
2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných
témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.
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Nemocnice České Budějovice zadala za 10 měsíců veřejné zakázky v hodnotě 200 milionů korun jediné firmě bez soutěže.
Celkově šlo podle registru smluv o 697 jednotlivých zakázek.
Zařízení podle zjištění spolku Oživení zneužívá výjimku v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Podle dřívějšího rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přitom nemocnice nemohou nakupovat léky podle této výjimky. Upozornit
úřad na konání nemocnice je ale příliš drahé: občané by museli zaplatit poplatek 10 000 korun za podnět na každou zakázku.
Celkově by tak museli zaplatit skoro 7 milionů korun. Nastává tak absurdní situace, kdy si občan musí „připlatit” za to, aby mohl
upozornit kontrolní orgán, že stát se nechová hospodárně.
Nemocnice České Budějovice přiklepla bez soutěže dodávky léků za 200 milionů korun jedné firmě. Společnost Phoenix, a.s.
dodala jen od června 2017 do dubna 2018 nemocnici celkem 697 zakázek v této hodnotě. Zařízení podle všeho zneužívá
výjimku v zákoně o zadávání veřejných zakázek. „ Výjimka se vztahuje na nákupy komodit, jejichž cena kolísá. Z našeho
pohledu však do této výjimky nespadají pravidelné nákupy léků a zdravotnického materiálu. Potvrzuje to i dřívější rozhodnutí
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, ” říká právník Marek Zelenka z protikorupčního spolku Oživení, které je součástí
Rekonstrukce státu.
Nákupy léků podle zmíněné výjimky se ÚOHS věnoval na základě podnětu Oživení už v létě 2017. Tehdy prověřoval stejný
postup Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), který pomocí rámcové smlouvy nakupoval léky za miliony korun ročně bez soutěže. Úřad přitom pravomocně rozhodl, že Ústav hematologie výjimku ze zákona zneužil. Udělil tehdy pokutu 200 tisíc
korun.
Nemáme dost peněz na velké ryby
V čem je tedy případ nemocnice České Budějovice odlišný? V prvé řadě v tom, že protikorupční spolek nemá dost peněz, aby
mohl upozornit na podobné obcházení zákona o veřejných zakázkách. Úřad si totiž za každý podnět účtuje poplatek 10 000
korun. Vzhledem k tomu, že nemocnice s firmou Phoenix, a.s. uzavřela hned 697 jednotlivých zakázek, musela by organizace
podat takřka 700 žádostí a utratit tak necelých 7 milionů korun. „ Podali jsme proti tomuto poplatku už stížnost k Ústavnímu
soudu. Přijde nám absurdní, aby občané platili kontrolním institucím státu za to, že chtějí upozornit na možnou nehospodárnost
některé ze státních institucí, ” dodává právník Marek Zelenka z Oživení.
Povinnost platit takto vysoký poplatek za vyřízení podnětu inicioval sám předseda ÚOHS Petr Rafaj. Zákonodárci ji vložili do
nového zákona na konci roku 2016. A podle protikorupčních organizací měla na chod úřadu zásadní dopad. „Od zpoplatnění
se podněty na pochybení ve veřejných zakázkách téměř přestaly používat - chodí jich na úřad osmkrát méně. Jednalo se
přitom o nenásilnou cestu, která neblokuje zadávání veřejných zakázek a pomáhá kontrolní činnosti úřadu, ” říká ekonomický
analytik Jiří Skuhrovec ze spolku EconLab.
Statistiky podnětů to dosvědčují. V oblasti veřejných zakázek řešil ÚOHS od roku 2012 do října 2016 měsíčně v průměru 84
podnětů. Po zavedení poplatku, tedy od října 2016 do června letošního roku, je to měsíčně v průměru jen 10 žádostí, které
jsou placené, a úřad se jimi tedy zabývá. Zbylými žádostmi se úřad vůbec nezabývá.
Oslovíme úředníky jinou cestou
Úředníci ze sekce veřejných zakázek ÚOHS by měli řešit každý podnět, o kterém se dozví. „Zkoušeli jsme je už kontaktovat
různými způsoby - třeba osobním dopisem nebo žádostí na základě práva o svobodném přístupu k informacím, ale předstírají,
že bez poplatku podnět neviděli, a proto jej neřeší, ” dodává Marek Zelenka z Oživení. Z tohoto důvodu připravila protikorupční
platforma Rekonstrukce státu billboard, který shrnuje základní informace o praktikách nemocnice České Budějovice. „ Billboard
bude od čtvrtka stát před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, aby se úředníci nemohli vymlouvat, že o popsané situaci
nic nevědí, ” přiblížil právník Lukáš Kraus z Frank Bold.
Ministři slíbili nápravu
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na protikorupční radě vlády minulý týden přislíbil, že se tématu zneužívání výjimky na
nákupy léků u českých nemocnic bude osobně věnovat. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) k problému poplatků na
radě uvedl, že ministerstvo zatím nebude navrhovat změnu zákona, protože počká na rozhodnutí Ústavního soudu. Zatím tak
nejsou známé žádné kroky, které by ministři reálně provedli k zastavení této praxe.
Kdo je Rekonstrukce státu?
Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná
odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce
2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných
témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.
Sdílet
Přidat komentář
JComments
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Nemocnice České Budějovice zadala za 10 měsíců veřejné zakázky v hodnotě 200 milionů korun jediné firmě bez soutěže.
Celkově šlo podle registru smluv o 697 jednotlivých zakázek. Zařízení podle zjištění spolku Oživení zneužívá výjimku v zákoně o
zadávání veřejných zakázek. Podle dřívějšího rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přitom nemocnice
nemohou nakupovat léky podle této výjimky. Upozornit úřad na konání nemocnice je ale příliš drahé: občané by museli zaplatit
poplatek 10 000 korun za podnět na každou zakázku. Celkově by tak museli zaplatit skoro 7 milionů korun. Nastává tak
absurdní situace, kdy si občan musí „připlatit” za to, aby mohl upozornit kontrolní orgán, že stát se nechová hospodárně.
Nemocnice České Budějovice přiklepla bez soutěže dodávky léků za 200 milionů korun jedné firmě. Společnost Phoenix, a.s.
dodala jen od června 2017 do dubna 2018 nemocnici celkem 697 zakázek v této hodnotě. Zařízení podle všeho zneužívá
výjimku v zákoně o zadávání veřejných zakázek. „ Výjimka se vztahuje na nákupy komodit, jejichž cena kolísá. Z našeho
pohledu však do této výjimky nespadají pravidelné nákupy léků a zdravotnického materiálu. Potvrzuje to i dřívější rozhodnutí
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, ” říká právník Marek Zelenka z protikorupčního spolku Oživení, které je součástí
Rekonstrukce státu.
Nákupy léků podle zmíněné výjimky se ÚOHS věnoval na základě podnětu Oživení už v létě 2017. Tehdy prověřoval stejný
postup Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT), který pomocí rámcové smlouvy nakupoval léky za miliony korun ročně bez soutěže. Úřad přitom pravomocně rozhodl, že Ústav hematologie výjimku ze zákona zneužil. Udělil tehdy pokutu 200 tisíc
korun.
V čem je tedy případ nemocnice České Budějovice odlišný? V prvé řadě v tom, že protikorupční spolek nemá dost peněz, aby
mohl upozornit na podobné obcházení zákona o veřejných zakázkách. Úřad si totiž za každý podnět účtuje poplatek 10 000
korun. Vzhledem k tomu, že nemocnice s firmou Phoenix, a.s. uzavřela hned 697 jednotlivých zakázek, musela by organizace
podat takřka 700 žádostí a utratit tak necelých 7 milionů korun. „ Podali jsme proti tomuto poplatku už stížnost k Ústavnímu
soudu. Přijde nám absurdní, aby občané platili kontrolním institucím státu za to, že chtějí upozornit na možnou nehospodárnost
některé ze státních institucí, ” dodává právník Marek Zelenka z Oživení.
Povinnost platit takto vysoký poplatek za vyřízení podnětu inicioval sám předseda ÚOHS Petr Rafaj. Zákonodárci ji vložili do
nového zákona na konci roku 2016. A podle protikorupčních organizací měla na chod úřadu zásadní dopad. „Od zpoplatnění
se podněty na pochybení ve veřejných zakázkách téměř přestaly používat - chodí jich na úřad osmkrát méně. Jednalo se
přitom o nenásilnou cestu, která neblokuje zadávání veřejných zakázek a pomáhá kontrolní činnosti úřadu, ” říká ekonomický
analytik Jiří Skuhrovec ze spolku EconLab.
Statistiky podnětů to dosvědčují. V oblasti veřejných zakázek řešil ÚOHS od roku 2012 do října 2016 měsíčně v průměru 84
podnětů. Po zavedení poplatku, tedy od října 2016 do června letošního roku, je to měsíčně v průměru jen 10 žádostí, které
jsou placené, a úřad se jimi tedy zabývá. Zbylými žádostmi se úřad vůbec nezabývá.
Úředníci ze sekce veřejných zakázek ÚOHS by měli řešit každý podnět, o kterém se dozví. „Zkoušeli jsme je už kontaktovat
různými způsoby - třeba osobním dopisem nebo žádostí na základě práva o svobodném přístupu k informacím, ale předstírají,
že bez poplatku podnět neviděli, a proto jej neřeší, ” dodává Marek Zelenka z Oživení. Z tohoto důvodu připravila protikorupční
platforma Rekonstrukce státu billboard, který shrnuje základní informace o praktikách nemocnice České Budějovice. „ Billboard
bude od čtvrtka stát před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, aby se úředníci nemohli vymlouvat, že o popsané situaci
nic nevědí, ” přiblížil právník Lukáš Kraus z Frank Bold.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na protikorupční radě vlády minulý týden přislíbil, že se tématu zneužívání výjimky na
nákupy léků u českých nemocnic bude osobně věnovat. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) k problému poplatků na
radě uvedl, že ministerstvo zatím nebude navrhovat změnu zákona, protože počká na rozhodnutí Ústavního soudu. Zatím tak
nejsou známé žádné kroky, které by ministři reálně provedli k zastavení této praxe.
Rekonstrukce státu je platforma občanů, kteří prosazují do českých zákonů účinná protikorupční opatření zformulovaná
odborníky. Jejím cílem jsou lepší zákony proti zneužívání moci a plýtvání s veřejnými penězi. Rekonstrukci státu založila v roce
2013 dvacítka nevládních organizací. Zázemí projektu zajišťuje mezinárodní tým právníků Frank Bold. Garantem odborných
témat je kromě Frank Bold také spolek Oživení, Otevřená společnost, EconLab a Hlídač státu.

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

30 / 127

Zpět

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

31 / 127

Dárci krve jsou na dovolené, nejvíc chybí skupina nula negativní URL
WEB , Datum: 04.08.2018 , Zdroj: frekvence1.cz , Strana: 0 , Autor: Lukáš Vaněk

Transfuzní stanice čelí během léta každoročnímu poklesu počtu dárců krve nejen kvůli dovoleným, ale také kvůli klíšťatům a
tropickým nemocem.
Letos navíc musí odmítat i návštěvníky severu Itálie, Maďarska, Rumunska nebo Řecka. Někde měli v červenci i o čtvrtinu
méně dárců než v červnu, vyplývá z vyjádření zástupců transfuzních stanic v pražských nemocnicích pro ČTK. Nejvíc chybí
krevní skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.
Důvodem poklesu jsou podle přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina
Písačky jak dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do oblastí s výskytem malárie. “ Počet
významně ovlivnilo odmítání dárců po pobytu na severu Itálie, v Maďarsku, Rumunsku a na Peloponéském poloostrově v
Řecku pro vyšší výskyt onemocnění západonilskou horečkou,” řekl ČTK Písačka.
V červnu podle něj přišlo do ÚHKT darovat krev 474 tzv. opakovaných dárců a v červenci 398 opakovaných a 27 prvodárců. “
Celoročně se snažíme různými náborovými akcemi získávat nové dárce. Je totiž potřebné vybudovat širší dárcovskou základnu,
aby bylo možné i v letních měsících objednávat dárce s potřebnými krevními skupinami a fenotypy,” dodal Písačka.
Transfuzní stanice tak dárcům, kteří nebyli darovat krev v posledních třech měsících u mužů a čtyřech už žen, píší SMS zprávy
nebo i volají. V Ústřední vojenské nemocnici také například vyjíždí přímo za dárci nebo na odběry na přelomu července a
srpna zvou přímo vojáky z povolání.
Podle primáře oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miloše Bohoňka je ale o
prázdninách potřeba krve méně. “ Některá oddělení jsou uzavřená kvůli dovoleným, pacienti upřednostňují plánované výkony
před prázdninami nebo po nich a podobně,” sdělil ČTK.
Podle mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hany Vránové má určitý vliv i současné horké počasí. “ Chápeme pokud
se dárci rozhodnou nepřijít, aby neriskovali případnou nevolnost,” vysvětlila.
Informace o tom, které krve je nedostatek a jací dárci mají svou návštěvu raději odložit, až bude více potřeba, má každá
transfuzní stanice na svém webu. “ Tato informace, ale již zítra může být stará, protože poměr se může otočit během jediné
noci, kdy budou třeba jen dva komplikovaní pacienti stejné skupiny,” dodala Vránová.
V Česku je v současné době asi 250 000 registrovaných dárců krve. Postupně jich ale ubývá, méně je zejména těch, kteří se
rozhodnou začít darovat krev. Zatímco v roce 2009 bylo těchto prvodárců 61 000, o šest let později to bylo již jen asi 42 500
lidí. Odborníci upozorňují, že dárců by mělo být asi o 100 000 víc. Chybí rezerva pro mimořádné situace.
Dárcem krve se může stát dospělý od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá
vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní a neužíval nitrožilně drogy.
Ženy mohou darovat krev jednou za čtyři měsíce, muži za tři. Dárci dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení.
Ze zákona mají i nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu, která byla od letošního roku zvýšená na 3000 korun.
Bonusy pro dárce mají i zdravotní pojišťovny.
Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích,
transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve
se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.
Zdroj: ČTK
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Transfuzní stanice čelí během léta každoročnímu poklesu počtu dárců krve nejen kvůli dovoleným, ale také kvůli klíšťatům a
tropickým nemocem. Letos navíc musí odmítat i návštěvníky severu Itálie, Maďarska, Rumunska nebo Řecka. Někde měli v
červenci i o čtvrtinu méně dárců než v červnu, vyplývá z vyjádření zástupců transfuzních stanic v pražských nemocnicích pro
ČTK. […]
Transfuzní stanice čelí během léta každoročnímu poklesu počtu dárců krve nejen kvůli dovoleným, ale také kvůli klíšťatům a
tropickým nemocem. Letos navíc musí odmítat i návštěvníky severu Itálie, Maďarska, Rumunska nebo Řecka. Někde měli v
červenci i o čtvrtinu méně dárců než v červnu, vyplývá z vyjádření zástupců transfuzních stanic v pražských nemocnicích pro
ČTK. Nejvíc chybí krevní skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.
Důvodem poklesu jsou podle přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina
Písačky jak dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do oblastí s výskytem malárie. „Počet
významně ovlivnilo odmítání dárců po pobytu na severu Itálie, v Maďarsku, Rumunsku a na Peloponéském poloostrově v
Řecku pro vyšší výskyt onemocnění západonilskou horečkou,“ řekl ČTK Písačka.
V červnu podle něj přišlo do ÚHKT darovat krev 474 tzv. opakovaných dárců a v červenci 398 opakovaných a 27 prvodárců.
„Celoročně se snažíme různými náborovými akcemi získávat nové dárce. Je totiž potřebné vybudovat širší dárcovskou
základnu, aby bylo možné i v letních měsících objednávat dárce s potřebnými krevními skupinami a fenotypy,“ dodal Písačka.
Transfuzní stanice tak dárcům, kteří nebyli darovat krev v posledních třech měsících u mužů a čtyřech už žen, píší SMS zprávy
nebo i volají. V Ústřední vojenské nemocnici také například vyjíždí přímo za dárci nebo na odběry na přelomu července a
srpna zvou přímo vojáky z povolání.
Podle primáře oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miloše Bohoňka je ale o
prázdninách potřeba krve méně. „Některá oddělení jsou uzavřená kvůli dovoleným, pacienti upřednostňují plánované výkony
před prázdninami nebo po nich a podobně,“ sdělil ČTK.
Podle mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hany Vránové má určitý vliv i současné horké počasí. „Chápeme, pokud
se dárci rozhodnou nepřijít, aby neriskovali případnou nevolnost,“ vysvětlila.
Informace o tom, které krve je nedostatek a jací dárci mají svou návštěvu raději odložit, až bude více potřeba, má každá
transfuzní stanice na svém webu. „Tato informace, ale již zítra může být stará, protože poměr se může otočit během jediné noci,
kdy budou třeba jen dva komplikovaní pacienti stejné skupiny,“ dodala Vránová.
V Česku je v současné době asi 250.000 registrovaných dárců krve. Postupně jich ale ubývá, méně je zejména těch, kteří se
rozhodnou začít darovat krev. Zatímco v roce 2009 bylo těchto prvodárců 61.000, o šest let později to bylo již jen asi 42.500
lidí. Odborníci upozorňují, že dárců by mělo být asi o 100.000 víc. Chybí rezerva pro mimořádné situace.
Dárcem krve se může stát dospělý od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá
vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní a neužíval nitrožilně drogy.
Ženy mohou darovat krev jednou za čtyři měsíce, muži za tři. Dárci dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení.
Ze zákona mají i nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu, která byla od letošního roku zvýšená na 3000 korun.
Bonusy pro dárce mají i zdravotní pojišťovny.
Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích,
transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve
se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.
-čtk-
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Transfuzní stanice čelí během léta každoročnímu poklesu počtu dárců krve nejen kvůli dovoleným, ale také kvůli klíšťatům a
tropickým nemocem. Letos navíc musí odmítat i návštěvníky severu Itálie, Maďarska, Rumunska nebo Řecka. Někde měli v
červenci i o čtvrtinu méně dárců než v červnu, vyplývá z vyjádření zástupců transfuzních stanic v pražských nemocnicích pro
ČTK. Nejvíc chybí krevní skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.
Důvodem poklesu jsou podle přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina
Písačky jak dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do oblastí s výskytem malárie. "Počet
významně ovlivnilo odmítání dárců po pobytu na severu Itálie, v Maďarsku, Rumunsku a na Peloponéském poloostrově v
Řecku pro vyšší výskyt onemocnění západonilskou horečkou," řekl ČTK Písačka.
V červnu podle něj přišlo do ÚHKT darovat krev 474 tzv. opakovaných dárců a v červenci 398 opakovaných a 27 prvodárců.
"Celoročně se snažíme různými náborovými akcemi získávat nové dárce. Je totiž potřebné vybudovat širší dárcovskou
základnu, aby bylo možné i v letních měsících objednávat dárce s potřebnými krevními skupinami a fenotypy," dodal Písačka.
Transfuzní stanice tak dárcům, kteří nebyli darovat krev v posledních třech měsících u mužů a čtyřech už žen, píší SMS zprávy
nebo i volají. V Ústřední vojenské nemocnici také například vyjíždí přímo za dárci nebo na odběry na přelomu července a
srpna zvou přímo vojáky z povolání.
Podle primáře oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miloše Bohoňka je ale o
prázdninách potřeba krve méně. "Některá oddělení jsou uzavřená kvůli dovoleným, pacienti upřednostňují plánované výkony
před prázdninami nebo po nich a podobně," sdělil ČTK.
Podle mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hany Vránové má určitý vliv i současné horké počasí. "Chápeme pokud
se dárci rozhodnou nepřijít, aby neriskovali případnou nevolnost," vysvětlila.
Informace o tom, které krve je nedostatek a jací dárci mají svou návštěvu raději odložit, až bude více potřeba, má každá
transfuzní stanice na svém webu. "Tato informace, ale již zítra může být stará, protože poměr se může otočit během jediné noci,
kdy budou třeba jen dva komplikovaní pacienti stejné skupiny," dodala Vránová.
V Česku je v současné době asi 250.000 registrovaných dárců krve. Postupně jich ale ubývá, méně je zejména těch, kteří se
rozhodnou začít darovat krev. Zatímco v roce 2009 bylo těchto prvodárců 61.000, o šest let později to bylo již jen asi 42.500
lidí. Odborníci upozorňují, že dárců by mělo být asi o 100.000 víc. Chybí rezerva pro mimořádné situace.
Dárcem krve se může stát dospělý od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá
vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní a neužíval nitrožilně drogy.
Ženy mohou darovat krev jednou za čtyři měsíce, muži za tři. Dárci dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení.
Ze zákona mají i nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu, která byla od letošního roku zvýšená na 3000 korun.
Bonusy pro dárce mají i zdravotní pojišťovny.
Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích,
transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve
se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.
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Transfuzní stanice čelí během léta každoročnímu poklesu počtu dárců krve nejen kvůli dovoleným, ale také kvůli klíšťatům a
tropickým nemocem. Letos navíc musí odmítat i návštěvníky severu Itálie, Maďarska, Rumunska nebo Řecka. Někde měli v
červenci i o čtvrtinu méně dárců než v červnu, vyplývá z vyjádření zástupců transfuzních stanic v pražských nemocnicích pro
ČTK. Nejvíc chybí krevní skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.
Důvodem poklesu jsou podle přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina
Písačky jak dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do oblastí s výskytem malárie. "Počet
významně ovlivnilo odmítání dárců po pobytu na severu Itálie, v Maďarsku, Rumunsku a na Peloponéském poloostrově v
Řecku pro vyšší výskyt onemocnění západonilskou horečkou," řekl ČTK Písačka.
V červnu podle něj přišlo do ÚHKT darovat krev 474 tzv. opakovaných dárců a v červenci 398 opakovaných a 27 prvodárců.
"Celoročně se snažíme různými náborovými akcemi získávat nové dárce. Je totiž potřebné vybudovat širší dárcovskou
základnu, aby bylo možné i v letních měsících objednávat dárce s potřebnými krevními skupinami a fenotypy," dodal Písačka.
Transfuzní stanice tak dárcům, kteří nebyli darovat krev v posledních třech měsících u mužů a čtyřech už žen, píší SMS zprávy
nebo i volají. V Ústřední vojenské nemocnici také například vyjíždí přímo za dárci nebo na odběry na přelomu července a
srpna zvou přímo vojáky z povolání.
Podle primáře oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miloše Bohoňka je ale o
prázdninách potřeba krve méně. "Některá oddělení jsou uzavřená kvůli dovoleným, pacienti upřednostňují plánované výkony
před prázdninami nebo po nich a podobně," sdělil ČTK.
Podle mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hany Vránové má určitý vliv i současné horké počasí. "Chápeme pokud
se dárci rozhodnou nepřijít, aby neriskovali případnou nevolnost," vysvětlila.
Informace o tom, které krve je nedostatek a jací dárci mají svou návštěvu raději odložit, až bude více potřeba, má každá
transfuzní stanice na svém webu. "Tato informace, ale již zítra může být stará, protože poměr se může otočit během jediné noci,
kdy budou třeba jen dva komplikovaní pacienti stejné skupiny," dodala Vránová.
V Česku je v současné době asi 250.000 registrovaných dárců krve. Postupně jich ale ubývá, méně je zejména těch, kteří se
rozhodnou začít darovat krev. Zatímco v roce 2009 bylo těchto prvodárců 61.000, o šest let později to bylo již jen asi 42.500
lidí. Odborníci upozorňují, že dárců by mělo být asi o 100.000 víc. Chybí rezerva pro mimořádné situace.
Dárcem krve se může stát dospělý od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá
vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní a neužíval nitrožilně drogy.
Ženy mohou darovat krev jednou za čtyři měsíce, muži za tři. Dárci dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení.
Ze zákona mají i nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu, která byla od letošního roku zvýšená na 3000 korun.
Bonusy pro dárce mají i zdravotní pojišťovny.
Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích,
transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve
se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.
Lidická žena prý udala ukrytou židovku. Ta slíbila Lidicím pomstuNechtěla jí zdarma šít, proto ji udala gestapu, tvrdil
četníkČetníci se báli poválečného soudu. Proto zřejmě hodili vinu na mrtvého
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Dárci krve jsou na dovolené URL
WEB , Datum: 05.08.2018 , Zdroj: halonoviny.cz , Strana: 0

FOTO - PixabayTransfuzní stanice i během letošního léta čelí každoročnímu poklesu počtu dárců krve. Důvodem jsou
dovolené, ale také klíšťata a tropické nemoci. Nejvíc chybí krevní skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není
dostatek téměř nikdy.
Někde měli v červenci i o čtvrtinu méně dárců než v červnu. Důvodem poklesu jsou podle přednosty transfuziologického úseku
Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina Písačky jak dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve.
»Počet významně ovlivnilo odmítání dárců po pobytu na severu Itálie, v Maďarsku, Rumunsku a na Peloponéském poloostrově
v Řecku pro vyšší výskyt onemocnění západonilskou horečkou,«
řekl ČTK Písačka. V červnu podle něj přišlo do ÚHKT darovat krev 474 tzv. opakovaných dárců a v červenci 398 opakovaných
a 27 prvodárců.
Transfuzní stanice tak dárcům, kteří nebyli darovat krev v posledních třech měsících u mužů a čtyřech u žen, píší SMS zprávy
nebo i volají. V Ústřední vojenské nemocnici také například vyjíždí přímo za dárci nebo na odběry zvou přímo vojáky z
povolání. Podle primáře oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miloše Bohoňka je ale
o prázdninách potřeba krve méně. »Některá oddělení jsou uzavřená kvůli dovoleným, pacienti upřednostňují plánované výkony
před prázdninami nebo po nich a podobně,«sdělil ČTK.
Podle mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hany Vránové má určitý vliv i současné horké počasí. »Chápeme pokud
se dárci rozhodnou nepřijít, aby neriskovali případnou nevolnost,«vysvětlila.
V ČR je v současné době asi 250 000 registrovaných dárců krve. Postupně jich ale ubývá, méně je zejména těch, kteří se
rozhodnou začít darovat krev.
Dárcem krve se může stát dospělý od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá
vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní a neužíval nitrožilně drogy. Ženy
mohou darovat krev jednou za čtyři měsíce, muži za tři. Dárci dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení. Ze
zákona mají i nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu, která byla od letošního roku zvýšená na 3000 korun. Bonusy
pro dárce mají i zdravotní pojišťovny.
(jad)
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Transfuzní stanice čelí během léta každoročnímu poklesu počtu dárců krve nejen kvůli dovoleným, ale také kvůli klíšťatům a
tropickým nemocem. Letos navíc musí odmítat i návštěvníky severu Itálie, Maďarska, Rumunska nebo Řecka. Někde měli v
červenci i o čtvrtinu méně dárců než v červnu, vyplývá z vyjádření zástupců transfuzních stanic v pražských nemocnicích.
Nejvíc chybí krevní skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.
Důvodem poklesu jsou podle přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina
Písačky jak dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do oblastí s výskytem malárie. „Počet
významně ovlivnilo odmítání dárců po pobytu na severu Itálie, v Maďarsku, Rumunsku a na Peloponéském poloostrově v
Řecku pro vyšší výskyt onemocnění západonilskou horečkou,“ řekl Písačka.
V červnu podle něj přišlo do ÚHKT darovat krev 474 tzv. opakovaných dárců a v červenci 398 opakovaných a 27 prvodárců.
„Celoročně se snažíme různými náborovými akcemi získávat nové dárce. Je totiž potřebné vybudovat širší dárcovskou
základnu, aby bylo možné i v letních měsících objednávat dárce s potřebnými krevními skupinami a fenotypy,“ dodal Písačka.
Transfuzní stanice tak dárcům, kteří nebyli darovat krev v posledních třech měsících u mužů a čtyřech už žen, píší SMS zprávy
nebo i volají. V Ústřední vojenské nemocnici také například vyjíždí přímo za dárci nebo na odběry na přelomu července a
srpna zvou přímo vojáky z povolání.
Podle primáře oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miloše Bohoňka je ale o
prázdninách potřeba krve méně. „Některá oddělení jsou uzavřená kvůli dovoleným, pacienti upřednostňují plánované výkony
před prázdninami nebo po nich a podobně,“ sdělil.
Podle mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hany Vránové má určitý vliv i současné horké počasí. „Chápeme pokud
se dárci rozhodnou nepřijít, aby neriskovali případnou nevolnost,“ vysvětlila.
Informace o tom, které krve je nedostatek a jací dárci mají svou návštěvu raději odložit, až bude více potřeba, má každá
transfuzní stanice na svém webu. „Tato informace, ale již zítra může být stará, protože poměr se může otočit během jediné noci,
kdy budou třeba jen dva komplikovaní pacienti stejné skupiny,“ dodala Vránová.
V Česku je v současné době asi 250.000 registrovaných dárců krve. Postupně jich ale ubývá, méně je zejména těch, kteří se
rozhodnou začít darovat krev. Zatímco v roce 2009 bylo těchto prvodárců 61.000, o šest let později to bylo již jen asi 42.500
lidí. Odborníci upozorňují, že dárců by mělo být asi o 100.000 víc. Chybí rezerva pro mimořádné situace.
Dárcem krve se může stát dospělý od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá
vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní a neužíval nitrožilně drogy.
Ženy mohou darovat krev jednou za čtyři měsíce, muži za tři. Dárci dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení.
Ze zákona mají i nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu, která byla od letošního roku zvýšená na 3000 korun.
Bonusy pro dárce mají i zdravotní pojišťovny.
Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích,
transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve
se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.
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Transfuzní stanice čelí během léta každoročnímu poklesu počtu dárců krve nejen kvůli dovoleným, ale také kvůli klíšťatům a
tropickým nemocem. Letos navíc musí odmítat i návštěvníky severu Itálie, Maďarska, Rumunska nebo Řecka. Někde měli v
červenci i o čtvrtinu méně dárců než v červnu, vyplývá z vyjádření zástupců transfuzních stanic v pražských nemocnicích.
Nejvíc chybí krevní skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.
Důvodem poklesu jsou podle přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina
Písačky jak dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do oblastí s výskytem malárie. "Počet
významně ovlivnilo odmítání dárců po pobytu na severu Itálie, v Maďarsku, Rumunsku a na Peloponéském poloostrově v
Řecku pro vyšší výskyt onemocnění západonilskou horečkou," řekl Písačka.
V červnu podle něj přišlo do ÚHKT darovat krev 474 tzv. opakovaných dárců a v červenci 398 opakovaných a 27 prvodárců.
"Celoročně se snažíme různými náborovými akcemi získávat nové dárce. Je totiž potřebné vybudovat širší dárcovskou
základnu, aby bylo možné i v letních měsících objednávat dárce s potřebnými krevními skupinami a fenotypy," dodal Písačka.
Transfuzní stanice tak dárcům, kteří nebyli darovat krev v posledních třech měsících u mužů a čtyřech už žen, píší SMS zprávy
nebo i volají. V Ústřední vojenské nemocnici také například vyjíždí přímo za dárci nebo na odběry na přelomu července a
srpna zvou přímo vojáky z povolání.
Podle primáře oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze Miloše Bohoňka je ale o
prázdninách potřeba krve méně. "Některá oddělení jsou uzavřená kvůli dovoleným, pacienti upřednostňují plánované výkony
před prázdninami nebo po nich a podobně," sdělil.
Podle mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hany Vránové má určitý vliv i současné horké počasí. "Chápeme pokud
se dárci rozhodnou nepřijít, aby neriskovali případnou nevolnost," vysvětlila.
Informace o tom, které krve je nedostatek a jací dárci mají svou návštěvu raději odložit, až bude více potřeba, má každá
transfuzní stanice na svém webu. "Tato informace ale již zítra může být stará, protože poměr se může otočit během jediné noci,
kdy budou třeba jen dva komplikovaní pacienti stejné skupiny," dodala Vránová.
V Česku je v současné době asi 250.000 registrovaných dárců krve. Postupně jich ale ubývá, méně je zejména těch, kteří se
rozhodnou začít darovat krev. Zatímco v roce 2009 bylo těchto prvodárců 61.000, o šest let později to bylo již jen asi 42.500
lidí. Odborníci upozorňují, že dárců by mělo být asi o 100.000 víc. Chybí rezerva pro mimořádné situace.
Dárcem krve se může stát dospělý od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá
vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní a neužíval nitrožilně drogy.
Ženy mohou darovat krev jednou za čtyři měsíce, muži za tři. Dárci dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení.
Ze zákona mají i nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu, která byla od letošního roku zvýšená na 3000 korun.
Bonusy pro dárce mají i zdravotní pojišťovny.
Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích,
transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve
se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.
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Počty dárců krve v létě prudce klesají
TISK , Datum: 13.08.2018 , Zdroj: Zdravotnické noviny. , Strana: 4 , Rubrika: Aktuality

Transfuzní stanice se během letních měsíců potýkají s významným poklesem počtu dárců krve. Na vině nejsou jen dovolené,
ale také klíšťata a tropické nemoci. Stanice navíc letos musejí odmítat i návštěvníky severu Itálie, Maďarska, Rumunska nebo
Řecka. Někde měli v červenci i o čtvrtinu méně dárců než v červnu, vyplývá z vyjádření zástupců transfuzních stanic v
pražských nemocnicích. Nejvíc chybí krevní skupina nula negativní, tedy univerzální dárci. Té ale není dostatek téměř nikdy.
Důvodem poklesu jsou podle přednosty transfuziologického úseku Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Martina
Písačky jak dovolené, tak větší výskyt klíšťat či cestování dárců krve, letos však nejen do oblastí s výskytem malárie. „Počet
významně ovlivnilo odmítání dárců po pobytu na severu Itálie, v Maďarsku, Rumunsku a na Peloponéském poloostrově v
Řecku pro vyšší výskyt onemocnění západonilskou horečkou,“ řekl Písačka.
V červnu podle něj přišlo do ÚHKT darovat krev 474 tzv. opakovaných dárců a v červenci 398 opakovaných a 27 prvodárců.
„Celoročně se snažíme různými náborovými akcemi získávat nové dárce. Je totiž potřebné vybudovat širší dárcovskou
základnu, aby bylo možné i v letních měsících objednávat dárce s potřebnými krevními skupinami a fenotypy,“ dodal Písačka.
Transfuzní stanice obesílají dárce
Transfuzní stanice tak dárcům, kteří nebyli darovat krev v posledních třech měsících u mužů a čtyřech už žen, píší SMS zprávy
nebo i volají. V Ústřední vojenské nemocnici také například vyjíždí přímo za dárci nebo na odběry na přelomu července a
srpna zvou přímo vojáky z povolání. Podle primáře oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v
Praze Miloše Bohoňka je ale o prázdninách potřeba krve méně. „Některá oddělení jsou uzavřená kvůli dovoleným, pacienti
upřednostňují plánované výkony před prázdninami nebo po nich a podobně,“ sdělil.
Podle mluvčí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Hany Vránové má určitý vliv i současné horké počasí. „Chápeme, pokud
se dárci rozhodnou nepřijít, aby neriskovali případnou nevolnost,“ vysvětlila. Informace o tom, které krve je nedostatek a jací
dárci mají svou návštěvu raději odložit, až bude více potřeba, má každá transfuzní stanice na svém webu. „Tato informace, ale
již zítra může být stará, protože poměr se může otočit během jediné noci, kdy budou třeba jen dva komplikovaní pacienti stejné
skupiny,“ dodala Vránová.
Stanice fungují bez větších rezerv krve
V Česku je v současné době asi 250 tisíc registrovaných dárců krve. Postupně jich ale ubývá, méně je zejména těch, kteří se
rozhodnou začít darovat krev. Zatímco v roce 2009 bylo těchto prvodárců 61 tisíc, o šest let později to bylo již jen asi 42 500
lidí. Odborníci upozorňují, že dárců by mělo být asi o 100 tisíc víc. Chybí rezerva pro mimořádné situace.
Dárcem krve se může stát dospělý od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá
vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní a neužíval nitrožilně drogy.
Ženy mohou darovat krev jednou za čtyři měsíce, muži za tři. Dárci dostanou v nemocnici snídani a poukázku na občerstvení.
Ze zákona mají i nárok na den volna v zaměstnání a daňovou úlevu, která byla od letošního roku zvýšená na 3000 korun.
Bonusy pro dárce mají i zdravotní pojišťovny.
Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích,
transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve
se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.
Foto autor: ilustrační foto: depositphotos
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ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 23.08.2018 , Zdroj: nekultura.cz , Strana: 0

Kde: Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2094/1, Praha 2 Středa 12. září 2018, 10:00 do 16:00
Přidal(a).
Google kalendář
Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé
krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.
Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních
terapií v hematoonkologii. Vysvětlí nejen to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky, a pomáhají tak organismu
k uzdravení. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá diagnostika
krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické laboratoři.
Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní hematologové, a zjistit
svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 10 do 14 hodin).
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ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 23.08.2018 , Zdroj: nekultura.cz , Strana: 0

Kde: Ústav hematologie a krevní transfuze, U Nemocnice 2094/1, Praha 2 Středa 12. září 2018, 10:00 do 16:00
Přidal(a).
Google kalendář
Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé
krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.
Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních
terapií v hematoonkologii. Vysvětlí nejen to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky, a pomáhají tak organismu
k uzdravení. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá diagnostika
krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické laboratoři.
Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní hematologové, a zjistit
svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 10 do 14 hodin).
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ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii – Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 28.08.2018 , Zdroj: kamzajdem.cz , Strana: 0

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé
krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.
Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních
terapií v hematoonkologii. Vysvětlí nejen to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky, a pomáhají tak organismu
k uzdravení. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá diagnostika
krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické laboratoři.
Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní hematologové, a zjistit
svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 10 do 14 hodin).
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Září je už potřetí Měsícem zdravé krve URL
WEB , Datum: 30.08.2018 , Zdroj: pharmaprofit.cz , Strana: 0

Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) i Ústav hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze při
příležitosti třetího ročníku Měsíce zdravé krve otevírají brány svých laboratoří a zvou všechny zájemce, aby přišli nahlédnout
odborníkům takříkajíc pod mikroskopy. Návštěvníci se díky chystaným prohlídkám, výstavám i přednáškám předních českých
specialistů dozvědí řadu zajímavostí o nejdůležitější tekutině našeho života. Na vybraných místech si budou moci nechat
orientačně zjistit krevní skupinu či zkontrolovat krevní obraz.
Do projektu Měsíc zdravé krve se letos česká hematologická pracoviště zapojí již potřetí a opět nabídnou velkou šíři zajímavých
témat z oboru. Ani v tomto roce nebude chybět bohatý program včetně prohlídek center a informací o krvi, kostní dřeni i
vzácných krevních onemocněních. Oproti předešlým ročníkům ale všechna také otevřou své laboratoře. Během exkurzí se lidé
budou moci dozvědět mimo jiné to, jak probíhá vyšetření krve, na základě kterého jim lékař podává informace o jejich
zdravotním stavu. Jedná se o zcela unikátní příležitost, hematologická centra totiž takovéto prohlídky obvykle neumožňují. Celá
akce má za cíl netradiční formou přiblížit veřejnosti zajímavou a velmi užitečnou oblast zdravotnictví.
Prohlídky laboratoří však nejsou jediným lákadlem letošního ročníku. Veřejnost se dále může těšit na výstavu zaměřenou na
problematiku krve i významné historické milníky v oboru hematologie. Odborníci budou připraveni poskytnout veškeré
informace o bezpříspěvkovém dárcovství krve a kostní dřeně. Na vybraných místech se budou moci zájemci zapsat do registru
dárců kostní dřeně (v ÚVN), nechat si zdarma orientačně zjistit svou krevní skupinu či získat orientační představu o vlastním
krevním obrazu (v ÚVN a ÚHKT). Neobvyklou příležitost si připravila Ústřední vojenská nemocnice, která zve na prohlídku
mobilní transfuzní stanice připravené k využití armádou ve válečných misích. Speciálním pracovištěm, které umožňuje odebírat,
zpracovávat i skladovat krev v polních podmínkách, je česká armáda výjimečná dokonce i v rámci NATO.
ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii – středa 12. 9., 10.00 – 16.00(U Nemocnice 2094/1, Praha 2)
Ve středu 12. 9. se široké veřejnosti otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí
moderní terapie v hematoonkologii. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde
probíhá diagnostika krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologickocytochemické laboratoři. Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí
přítomní hematologové, a zjistit svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 11 do 14 hodin). Více na www.uhkt.cz.
http://www.uhkt.cz/
Den ve FN Motol na téma vyšetření v hematologické laboratoři – čtvrtek 20. 9., 10.00 – 17.00
(V Úvalu 84, Praha 5, piazzetta)
Motolská nemocnice ve čtvrtek 20. 9. od 10.00 do 17.00 hodin přivítá veřejnost ve svých laboratořích a jedné přednáškové
místnosti s odborně-naučnou prezentací na téma krev. V laboratořích si příchozí prohlédnou, jak vypadá hodnocení krevního
obrazu, práce s analyzátorem či krev pod mikroskopem. Na piazzettě nemocnice pak bude možné zhlédnout unikátní výstavu
věnovanou krvi a milníkům hematologie a dozvědět se více o životě spolku Haima. Ten sdružuje všechny, kteří chtějí pomáhat
dětem s onemocněními krvetvorby a onkologickými diagnózami. Více na http://www.fnmotol.cz/.
Dopoledne o krvi nejen ve vojenské medicíně v atriu ÚVN – úterý 25. 9., 8.00 – 13.00
(U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6)
Ústřední vojenská nemocnice letos připravila program o odběru, zpracování a využití krve (nejen) ve válečné medicíně a na
misích. Kromě účasti na přednáškách zájemci budou moci navštívit laboratoře s ukázkou detailního rozboru krve využívaného
mimo jiné při válečných misích a dále mohou exkluzivně nahlédnout do polní transfuzní stanice. Místní specialisté budou
připraveni k orientačnímu zjišťování krevních skupin a rozborům krve, což bude pro návštěvníky zcela zdarma. Velkým lákadlem
bude také možnost využít individuálních konzultací zdravotního stavu a stavu krve s přítomnými odborníky. Na místě bude dále
možné darovat krev a zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Více na
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ÚHKT A MODERNÍ TERAPIE V HEMATOONKOLOGII URL
WEB , Datum: 04.09.2018 , Zdroj: vstupzdarma.cz , Strana: 0

Přijďte nahlédnout odborníkům pod mikroskopy a zjistěte, co se odehrává za dveřmi hematologických laboratoří. Nechte si
zdarma překontrolovat krevní obraz, zjistit krevní skupinu a poraďte se s odborníky z ÚHKT. Ti vás seznámí s moderními
terapiemi v hematoonkologii, vysvětlí, proč jsou zabijácké buňky dobré a jak pomáhají při léčbě vzácných krevních
onemocnění.
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Pražské Vítězné náměstí se promění v laboratoř pro malé vědce URL
WEB , Datum: 05.09.2018 , Zdroj: prazsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Eva Brendlová , Rubrika: Moje Praha

/INFOGRAFIKA/ Tančící roboty, samořídicí auta i to, jak jsou technologie krátké na psí čich, mohou vidět návštěvníci Festivalu
vědy. Ten se koná právě dnes na Vítězném náměstí a v přilehlé Technické ulici.
"Vysoké školy, Akademie věd, volnočasové instituce a soukromé firmy připravily celkem 102 populárně naučných expozic.
Především dětští návštěvníci se seznámí s nejrůznějšími odvětvími techniky, medicíny a potravinářství. „Na Festivalu vědy si
můžete na vědu doslova sáhnout, a zjistit tak, že má rozmanité podoby a využití. Chtěli bychom také pomoci v rozhodování
všem, kteří si vybírají zaměření budoucího studia,“ uvedla za organizátory Tamara Mašatová z Domu dětí a mládeže hlavního
města Prahy.
Letošní téma akce zní Technologie hýbou světem. Návštěvníci proto mohou vidět, jak se roboti učí lidské pohyby a jak jim jde
mazurka. Samořídicí auto předvede, jak parkuje. K vyzkoušení budou na místě dětské elektromotorky i elektromobil.
ČVUT představí roboty všeho druhu
„České vysoké učení technické v Praze připravilo pro letošní ročník mnoho novinek na speciální řezačce si vyzkoušíte
projektovat vodní kanál, ,ozoboti' předvedou, jak umí rozeznávat obličeje, vyzkoušíte si, jak se ovládá roboruka, a detektor lži
vás přesvědčí o tom, že nemůže být ovlivňován vědomě,“ přiblížila program Irena Krumlová z domu dětí a mládeže.
Koho zajímá svět zpravodajství a televize, neměl by minout stanoviště Fakulty sociálních věd. V mobilním studiu si mohou
zájemci vyzkoušet moderování zpravodajství a práci se čtecím zařízením. Ve stánku České televize se dozvědí, jak funguje
elektronická tužka, a s její pomocí zanalyzují sportovní přenos.
UV kamerou pod kůži
Co se děje pod kůží při opalování, zjistí návštěvníci expozice 3. lékařské fakulty. Pomocí speciální UV kamery, která vidí víc než
lidské oko, si mohou nechat vyšetřit kůži a odnést si domů její detailní fotografii. „Příběh krve“ odvyprávějí zájemcům pracovníci
Ústavu hematologie a krevní transfuze. Prohlédnete si, jak pod mikroskopem vypadají zdravé bílé a červené krvinky a krevní
destička a jak se změní při leukémii,“ doplnila Krumlová.
U stánku společnosti Liferescue se děti naučí poskytnout první pomoc například při krvácení či zástavě krevního oběhu.
Odborníci je zasvětí i do práce s defibrilátorem.
Více než stovka stánků bude dnes otevřena do 18 hodin.
"
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Pražské Vítězné náměstí se promění v laboratoř pro malé vědce URL
WEB , Datum: 05.09.2018 , Zdroj: denik.cz , Strana: 0 , Autor: Eva Brendlová , Rubrika: Ostatní

/INFOGRAFIKA/ Tančící roboty, samořídicí auta i to, jak jsou technologie krátké na psí čich, mohou vidět návštěvníci Festivalu
vědy. Ten se koná právě dnes na Vítězném náměstí a v přilehlé Technické ulici.
"Vysoké školy, Akademie věd, volnočasové instituce a soukromé firmy připravily celkem 102 populárně naučných expozic.
Především dětští návštěvníci se seznámí s nejrůznějšími odvětvími techniky, medicíny a potravinářství. „Na Festivalu vědy si
můžete na vědu doslova sáhnout, a zjistit tak, že má rozmanité podoby a využití. Chtěli bychom také pomoci v rozhodování
všem, kteří si vybírají zaměření budoucího studia,“ uvedla za organizátory Tamara Mašatová z Domu dětí a mládeže hlavního
města Prahy.
Letošní téma akce zní Technologie hýbou světem. Návštěvníci proto mohou vidět, jak se roboti učí lidské pohyby a jak jim jde
mazurka. Samořídicí auto předvede, jak parkuje. K vyzkoušení budou na místě dětské elektromotorky i elektromobil.
ČVUT představí roboty všeho druhu
„České vysoké učení technické v Praze připravilo pro letošní ročník mnoho novinek na speciální řezačce si vyzkoušíte
projektovat vodní kanál, ,ozoboti' předvedou, jak umí rozeznávat obličeje, vyzkoušíte si, jak se ovládá roboruka, a detektor lži
vás přesvědčí o tom, že nemůže být ovlivňován vědomě,“ přiblížila program Irena Krumlová z domu dětí a mládeže.
Koho zajímá svět zpravodajství a televize, neměl by minout stanoviště Fakulty sociálních věd. V mobilním studiu si mohou
zájemci vyzkoušet moderování zpravodajství a práci se čtecím zařízením. Ve stánku České televize se dozvědí, jak funguje
elektronická tužka, a s její pomocí zanalyzují sportovní přenos.
UV kamerou pod kůži
Co se děje pod kůží při opalování, zjistí návštěvníci expozice 3. lékařské fakulty. Pomocí speciální UV kamery, která vidí víc než
lidské oko, si mohou nechat vyšetřit kůži a odnést si domů její detailní fotografii. „Příběh krve“ odvyprávějí zájemcům pracovníci
Ústavu hematologie a krevní transfuze. Prohlédnete si, jak pod mikroskopem vypadají zdravé bílé a červené krvinky a krevní
destička a jak se změní při leukémii,“ doplnila Krumlová.
U stánku společnosti Liferescue se děti naučí poskytnout první pomoc například při krvácení či zástavě krevního oběhu.
Odborníci je zasvětí i do práce s defibrilátorem.
Více než stovka stánků bude dnes otevřena do 18 hodin.
"
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Pražské Vítězné náměstí se promění v v laboratoř pro malé vědce URL
WEB , Datum: 05.09.2018 , Zdroj: kladensky.denik.cz , Strana: 0

/INFOGRAFIKA/ Tančící roboty, samořídicí auta i to, jak jsou technologie krátké na psí čich, mohou vidět návštěvníci Festivalu
vědy. Ten se koná právě dnes na Vítězném náměstí a v přilehlé Technické ulici.
dnes 07:30
Vysoké školy, Akademie věd, volnočasové instituce a soukromé firmy připravily celkem 102 populárně naučných expozic.
Především dětští návštěvníci se seznámí s nejrůznějšími odvětvími techniky, medicíny a potravinářství. „Na Festivalu vědy si
můžete na vědu doslova sáhnout, a zjistit tak, že má rozmanité podoby a využití. Chtěli bychom také pomoci v rozhodování
všem, kteří si vybírají zaměření budoucího studia,“ uvedla za organizátory Tamara Mašatová z Domu dětí a mládeže hlavního
města Prahy.
Letošní téma akce zní Technologie hýbou světem. Návštěvníci proto mohou vidět, jak se roboti učí lidské pohyby a jak jim jde
mazurka. Samořídicí auto předvede, jak parkuje. K vyzkoušení budou na místě dětské elektromotorky i elektromobil.
ČVUT představí roboty všeho druhu„České vysoké učení technické v Praze připravilo pro letošní ročník mnoho novinek na
speciální řezačce si vyzkoušíte projektovat vodní kanál,,ozoboti' předvedou, jak umí rozeznávat obličeje, vyzkoušíte si, jak se
ovládá roboruka, a detektor lži vás přesvědčí o tom, že nemůže být ovlivňován vědomě,“ přiblížila program Irena Krumlová z
domu dětí a mládeže.
Koho zajímá svět zpravodajství a televize, neměl by minout stanoviště Fakulty sociálních věd. V mobilním studiu si mohou
zájemci vyzkoušet moderování zpravodajství a práci se čtecím zařízením. Ve stánku České televize se dozvědí, jak funguje
elektronická tužka, a s její pomocí zanalyzují sportovní přenos.
UV kamerou pod kůžiCo se děje pod kůží při opalování, zjistí návštěvníci expozice 3. lékařské fakulty. Pomocí speciální UV
kamery, která vidí víc než lidské oko, si mohou nechat vyšetřit kůži a odnést si domů její detailní fotografii. „Příběh krve“
odvyprávějí zájemcům pracovníci Ústavu hematologie a krevní transfuze. Prohlédnete si, jak pod mikroskopem vypadají zdravé
bílé a červené krvinky a krevní destička a jak se změní při leukémii,“ doplnila Krumlová.
U stánku společnosti Liferescue se děti naučí poskytnout první pomoc například při krvácení či zástavě krevního oběhu.
Odborníci je zasvětí i do práce s defibrilátorem.
Více než stovka stánků bude dnes otevřena do 18 hodin.
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Hematologická centra otevřou dveře, lidé si mohou nechat zjistit informace o své krvi URL
WEB , Datum: 05.09.2018 , Zdroj: prazskypatriot.cz , Strana: 0 , Autor: red , Rubrika: Zpravodajství

Málokdo má představu, co se odehrává za dveřmi hematologických laboratoří. Povědomí o tom, co se děje s odebranou krví,
se obvykle vytrácí v okamžiku, kdy zkumavka opouští dveře ordinace a dárce odběrové místo. Velká pražská hematologická
centra se proto rozhodla tento proces veřejnosti přiblížit. Fakultní nemocnice Motol, Ústřední vojenská nemocnice i Ústav
hematologie a krevní transfuze v Praze u příležitosti třetího ročníku Měsíce zdravé krve otevírají brány svých laboratoří a zvou
všechny zájemce, aby přišli nahlédnout odborníkům „pod mikroskopy“.
Návštěvníci se díky chystaným prohlídkám, výstavám i přednáškám předních českých specialistů dozvědí něco navíc o
nejdůležitější tekutině našeho života. Na vybraných místech si budou moci nechat orientačně zjistit krevní skupinu či
zkontrolovat krevní obraz.
Do projektu Měsíc zdravé krve se letos česká hematologická pracoviště zapojí již potřetí a opět nabídnou velkou šíři zajímavých
témat z oboru. Ani v tomto roce nebude chybět bohatý program včetně prohlídek center a informací o krvi, kostní dřeni i
vzácných krevních onemocněních.
Pracoviště otevřou své laboratoře
Během exkurzí se lidé budou moci dozvědět nejen to, jak probíhá vyšetření krve, na základě kterého jim lékař podává
informace o jejich zdravotním stavu. Jedná se o zcela unikátní příležitost, hematologická centra totiž takovéto prohlídky obvykle
neumožňují. Celá akce má za cíl netradiční formou přiblížit veřejnosti zajímavou a velmi užitečnou oblast zdravotnictví, kterou
hematologie bezpochyby je.
Prohlídky laboratoří nejsou jediným lákadlem
Veřejnost se dále může těšit na výstavu obeznamující s problematikou krve jako takové i významnými historickými milníky v
oboru hematologie, mezi kterými samozřejmě nebude chybět objev čtyř krevních skupin českým lékařem Janem Janským.
Odborníci budou připraveni poskytnout veškeré informace o bezpříspěvkovém dárcovství krve a kostní dřeně.
Na vybraných místech se budou moci zájemci zapsat do registru dárců kostní dřeně, nechat si zdarma orientačně zjistit svou
krevní skupinu či získat orientační představu o vlastním krevním obrazu (v ÚVN a ÚHKT).
Neobvyklou příležitost si připravila Ústřední vojenská nemocnice, která zve na prohlídku mobilní transfuzní stanice připravené k
využití armádou ve válečných misích. Speciálním pracovištěm, které umožňuje odebírat, zpracovávat i skladovat krev v polních
podmínkách, je česká armáda výjimečná dokonce i v rámci NATO.
ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii – středa 12. září, 10 – 16 hodin, U Nemocnice 2094/1, Praha
Ve středu 12. září se široké veřejnosti otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí
téma moderních terapií v hematoonkologii. Vysvětlí mimo jiné to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky a
pomáhají tak organismu k uzdravení.
Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá diagnostika krevních skupin,
dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické laboratoři.
Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní hematologové, a zjistit
svou krevní skupinu – odběry budou probíhat od 11 do 14 hodin. Více na www.uhkt.cz.
Den ve FN Motol na téma vyšetření v hematologické laboratoři – čtvrtek 20. září, 10 – 17 hodin, V Úvalu 84, Praha 5, piazzetta
Motolská nemocnice ve čtvrtek 20. září od 10 do 17 hodin přivítá veřejnost ve svých laboratořích a jedné přednáškové
místnosti s odborně-naučnou prezentací na téma krev. V laboratořích si příchozí prohlédnou, jak vypadá hodnocení krevního
obrazu, práce s analyzátorem či krev pod mikroskopem.
Na piazzettě nemocnice pak bude možné zhlédnout unikátní výstavu věnovanou krvi a milníkům hematologie a dozvědět se
více o životě spolku Haima. Ten sdružuje všechny, kteří chtějí pomáhat dětem s onemocněními krvetvorby a onkologickými
diagnózami. Více na www.fnmotol.cz.
Dopoledne o krvi nejen ve vojenské medicíně v atriu ÚVN – úterý 25. září, 8 – 13 hodin, U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
Ústřední vojenská nemocnice připravila program na téma Odběr, zpracování a využití krve (nejen) ve válečné medicíně a na
misích. Kromě účasti na přednáškách zájemci budou moci navštívit laboratoře s ukázkou detailního rozboru krve využívaného
mimo jiné při válečných misích a dále mohou exkluzivně nahlédnout do polní transfuzní stanice.
Místní specialisté budou připraveni k orientačnímu zjišťování krevních skupin a rozborům krve, což bude pro návštěvníky zcela
zdarma. Velkým lákadlem bude také možnost využít individuálních konzultací zdravotního stavu a stavu krve s přítomnými
odborníky. Na místě bude dále možné darovat krev a zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Více na www.uvn.cz.
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Nemocnice v Kladně odmítá kvůli západonilské horečce na měsíc dárce krve, kteří navštívili zahraničí URL
WEB , Datum: 06.09.2018 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Zdeňka Trachtová , Rubrika: Zprávy z domova

Dárci krve po dovolené v jižní a jihovýchodní Evropě musejí svůj odběr o čtyři týdny odložit. Kvůli obavám z přenosu
západonilské horečky totiž transfuzní stanice jejich krev odmítají. Omezení se týká lidí přijíždějících ze Srbska, Maďarska, Itálie,
Řecka a Rumunska. Jednotlivé stanice ale mohou svá pravidla ještě zpřísnit. Na některých místech tak odmítají všechny dárce,
kteří byli v uplynulém měsíci mimo území Česka.
„Byl jsem darovat krev. Na lékařském vyšetření, které odběru předchází, se mě paní doktorka ptala, jestli jsem byl někde v
zahraničí. V neděli jsem se vrátil z Německa, takže mi řekla, že je zde měsíční karanténa, takže krev darovat nemůžu a mám
přijít znovu za měsíc,“ říká Českému rozhlasu pravidelný dárce Tomáš z Kladna.
Právě hematologicko-transfuzní oddělení kladenské nemocnice nastavilo pro dárce nejtvrdší podmínky. Krev nepřijímá od
nikoho, kdo byl v posledním měsíci mimo území Česka.
„V souvislosti se současnou epidemiologickou situací spojenou s výskytem viru západonilské horečky a se zjištěním
onemocnění v některých zemích Evropy neodebírá transfuzní oddělení Kladno až do odvolání dárce krve, kteří v posledních
čtyřech týdnech pobývali mimo území České republiky,“ říká mluvčí nemocnice Hana Senohrábková.
Naopak transfuzní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v souvislosti se západonilskou horečkou vyřadilo pouze
pacienty ze zasažených zemí.
„V současné době aktuálně musíme zohlednit i epidemii západonilské horečky v zemích, jako je Maďarsko, Rumunsko, severní
Itálie, Srbsko a celé Řecko,“ říká primářka oddělení Daniela Dušková.
Testy odebrané krve na západonilskou horečku jsou příliš nákladné, a tak je pro stanice výhodnější preventivně vyřadit dárce
přijíždějící z krizových oblastí.
'Superbezpečné' dárcovství
Při omezování odběrů se stanice řídí doporučeními Společnosti pro transfuzní lékařství. A ta kvůli západonilské horečce
aktuálně vyřadila pouze dárce cestující z jižní a jihovýchodní Evropy. Na základě čeho se zapovězené oblasti určují?
„Vychází se jednak z hlášení Evropského centra pro sledování infekčních chorob, které vydává pravidelné informace třeba o
tom, jaký je výskyt viru v Evropě. Ale protože je hlášení trochu ex post, tak se snažíme předvídat a odhadnout situaci také
podle toho, jak se vyvíjela infekce třeba v minulých sezónách,“ vysvětluje člen výboru společnosti Petr Turek.
Jednotlivé transfuzní stanice ale mohou pravidla nad rámec doporučení ještě zpřísnit. Podle Marina Písačky z Ústavu
hematologie a krevní transfuze to ale není příliš obvyklé.
„Pravděpodobně mají tolik dárců, že si mohou dovolit tuto ‚superbezpečnou‘ dárcovskou politiku. Ale obávám se, že kdyby to
dělala všechna transfuzní oddělení, tak bychom během letních měsíců měli významný problém v zajištění dostatečného počtu
transfuzních příspěvků,“ vysvětluje.
Zatím ale hrozba západonilské horečky nezpůsobila výrazný úbytek dárců.
„Ale je možné, že nyní po rozšíření na celou oblast Řecka – předtím se to týkalo jen Peloponésu – by to mohl být poměrně
problém, protože Řecko je poměrně zajímavá destinace a dost našich turistů tam jezdí,“ dodává Písačka.
Západonilskou horečku způsobuje vir označovaný jako západonilský virus, který přenášejí komáři. Inkubační doba se pohybuje
od tří do čtrnácti dnů. Onemocnění je aktuálně nejrozšířenější v Srbsku, kde připravilo o život už přes dvacet lidí.
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Měsíc zdravé krve: ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii URL
WEB , Datum: 07.09.2018 , Zdroj: vstupzdarma.cz , Strana: 0

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé
krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.
Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních
terapií v hematoonkologii. Vysvětlí nejen to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky, a pomáhají tak organismu
k uzdravení. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá diagnostika
krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické laboratoři.
Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní hematologové, a zjistit
svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 10 do 14 hodin).
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ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 09.09.2018 , Zdroj: sematam.cz , Strana: 0

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé
krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.
Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních
terapií v hematoonkologii. Vysvětlí nejen to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky, a pomáhají tak organismu
k uzdravení. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá diagnostika
krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické laboratoři.
Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní hematologové, a zjistit
svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 10 do 14 hodin).
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Září je už potřetí Měsícem zdravé krve. Hematologická centra lákají na prohlídky laboratoří i polní transfuzní
stanice URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: zena-in.cz , Strana: 0

Málokdo má představu, co se odehrává za dveřmi hematologických laboratoří. Povědomí o tom, co se děje s odebranou krví,
se obvykle vytrácí v okamžiku, kdy zkumavka opouští dveře ordinace a dárce odběrové místo.
Velká pražská hematologická centra se proto rozhodla tento proces veřejnosti přiblížit. Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední
vojenská nemocnice i Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze u příležitosti třetího ročníku Měsíce zdravé krve otevírají
brány svých laboratoří a zvou všechny zájemce, aby přišli nahlédnout odborníkům „pod mikroskopy“. Návštěvníci se díky
chystaným prohlídkám, výstavám i přednáškám předních českých specialistů dozvědí něco navíc o nejdůležitější tekutině
našeho života. Na vybraných místech si budou moci nechat orientačně zjistit krevní skupinu či zkontrolovat krevní obraz.
Do projektu Měsíc zdravé krve se letos česká hematologická pracoviště zapojí již potřetí a opět nabídnou velkou šíři zajímavých
témat z oboru. Ani v tomto roce nebude chybět bohatý program včetně prohlídek center a informací o krvi, kostní dřeni i
vzácných krevních onemocněních. Oproti předešlým ročníkům ale všechna také otevřou své laboratoře. Během exkurzí se lidé
budou moci dozvědět nejen to, jak probíhá vyšetření krve, na základě kterého jim lékař podává informace o jejich zdravotním
stavu. Jedná se o zcela unikátní příležitost, hematologická centra totiž takovéto prohlídky obvykle neumožňují. Celá akce má za
cíl netradiční formou přiblížit veřejnosti zajímavou a velmi užitečnou oblast zdravotnictví, kterou hematologie bezpochyby je.
Reklama
Prohlídky laboratoří však nejsou jediným lákadlem letošního ročníku. Veřejnost se dále může těšit na výstavu obeznamující s
problematikou krve jako takové i významnými historickými milníky v oboru hematologie, mezi kterými samozřejmě nebude
chybět objev čtyř krevních skupin českým lékařem Janem Janským. Odborníci budou připraveni poskytnout veškeré informace
o bezpříspěvkovém dárcovství krve a kostní dřeně. Na vybraných místech se budou moci zájemci zapsat do registru dárců
kostní dřeně (v ÚVN), nechat si zdarma orientačně zjistit svou krevní skupinu či získat orientační představu o vlastním krevním
obrazu (v ÚVN a ÚHKT). Neobvyklou příležitost si připravila Ústřední vojenská nemocnice, která zve na prohlídku mobilní
transfuzní stanice připravené k využití armádou ve válečných misích. Speciálním pracovištěm, které umožňuje odebírat,
zpracovávat i skladovat krev v polních podmínkách, je česká armáda výjimečná dokonce i v rámci NATO.
ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii – středa 12. 9., 10.00–16.00
(U Nemocnice 2094/1, Praha 2)
Ve středu 12. 9. se široké veřejnosti otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma
moderních terapií v hematoonkologii. Vysvětlí mimo jiné to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky a pomáhají
tak organismu k uzdravení. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá
diagnostika krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické
laboratoři. Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní
hematologové, a zjistit svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 11 do 14 hodin). Více na www.uhkt.cz.
Den ve FN Motol na téma vyšetření v hematologické laboratoři – čtvrtek 20. 9., 10.00–17.00
(V Úvalu 84, Praha 5, piazzetta)
Motolská nemocnice ve čtvrtek 20. 9. od 10.00 do 17.00 hodin přivítá veřejnost ve svých laboratořích a jedné přednáškové
místnosti s odborně-naučnou prezentací na téma krev. V laboratořích si příchozí prohlédnou, jak vypadá hodnocení krevního
obrazu, práce s analyzátorem či krev pod mikroskopem. Na piazzettě nemocnice pak bude možné zhlédnout unikátní výstavu
věnovanou krvi a milníkům hematologie a dozvědět se více o životě spolku Haima. Ten sdružuje všechny, kteří chtějí pomáhat
dětem s onemocněními krvetvorby a onkologickými diagnózami.
Více na www.fnmotol.cz.
Dopoledne o krvi nejen ve vojenské medicíně v atriu ÚVN – úterý 25. 9., 8.00–13.00
(U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6)
Ústřední vojenská nemocnice letos připravila program na téma Odběr, zpracování a využití krve (nejen) ve válečné medicíně a
na misích. Kromě účasti na přednáškách zájemci budou moci navštívit laboratoře s ukázkou detailního rozboru krve
využívaného mimo jiné při válečných misích a dále mohou exkluzivně nahlédnout do polní transfuzní stanice. Místní specialisté
budou připraveni k orientačnímu zjišťování krevních skupin a rozborům krve, což bude pro návštěvníky zcela zdarma. Velkým
lákadlem bude také možnost využít individuálních konzultací zdravotního stavu a stavu krve s přítomnými odborníky. Na místě
bude dále možné darovat krev a zapsat se do registru dárců kostní dřeně. Více na www.uvn.cz.
Přijďte objevovat, konzultovat a poznávat. Je tu Měsíc zdravé krve a hematologická pracoviště vás zvou k návštěvě.
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ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: atlasceska.cz , Strana: 0 , Autor: Nemocnice Praha

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé
krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.
Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních
terapií v hematoonkologii. Vysvětlí nejen to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky, a pomáhají tak organismu
k uzdravení. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá diagnostika
krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické laboratoři.
Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní hematologové, a zjistit
svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 10 do 14 hodin).
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ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: Copak.cz , Strana: 0

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé
krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.
zobrazit více informací ? sdílet na sdílet na sdílet na
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Válečný veterán Roman (46) dvakrát překonal rakovinu: V dubnu se učil chodit, teď uběhl 10 km! URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Autor: bar,jim , Rubrika: Pražané

Válečný veterán Roman Kolář (46) z Příbrami prošel boji v Jugoslávii a Iráku. Po návratu přemohl rakovinu varlete, pak
onemocněl leukemií. Když mu bylo nejhůř, vsadil život… V sobotu si uzdravení obhájil!
Roman Kolář (46) prošel jako voják Irákem a Jugoslávií. Pak se vrátil do Česka a živil se jako dělník. V roce 2006 přišla první
rána: rakovina varlete. „Měl jsem 16 centimetrů velký nádor,“ řekl Blesku. Při léčbě nabral skoro 50 kilogramů. „Shazoval jsem
běháním, ,udělal' jsem až 667 kilometrů měsíčně,“ popsal, jak mu sport pomohl v těžkých časech.
O jedenáct let později onemocněl akutní myeloidní leukemií. V Německu se díky Registru dárců krvetvorných buněk IKEM
podařilo najít vhodnou dárkyni kostní dřeně, po transplantaci však podle Romana přišla jeho nejtěžší zkouška. „Kvůli snížené
imunitě jsem dostal zánět močového měchýře. A přestaly mi fungovat ledviny. Třikrát jsem se bál, že zemřu,“ vzpomíná. Ani v tu
chvíli neztratil humor a s primářem Petrem Soukupem z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) se vsadili, že pokud
přežije, uběhnou spolu v Praze desetikilometrovou trať. O víkendu sázku i s dalšími zástupci ÚHKT a registru naplnili.
Po léčbě dlouhé 260 dní (tedy po téměř devíti měsících!) se v dubnu přitom znovu učil chodit! „Když jsem vyšel poprvé ven z
nemocnice, zatočila se mi hlava a skončil jsem v rododendronech,“ popisoval. Teprve koncem května ho nadobro propustili.
Začal trénovat a opravdu se postavil na start.
Během běhu však nastaly komplikace. „V ledvinách mám hadičku, trochu mě to začalo bolet,“ řekl. Deset kiláků pokořil za
hodinu a půl. To ho však netrápilo. „Sice za tento čas normálně uběhnu půlmaraton, ale za tu atmosféru to stálo. Příště to bude
lepší, v květnu se chystám na maraton,“ řekl s úsměvem.
Dejte naději na život
Staňte se dárci kostní dřeně a dejte naději na život. Pokud je vám od 18 do 40 let a jste zdraví, mrkněte na internetovou
stránku www.darujzivot.cz, kde se dozvíte další podrobnosti.
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Válečný veterán Roman dvakrát překonal rakovinu: V dubnu se učil chodit, teď uběhl 10 km! URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: 24zpravy.com , Strana: 0

Roman Kolář (46) prošel jako voják Irákem a Jugoslávií. Pak se vrátil do Česka a živil se jako dělník.
V roce 2006 přišla první rána: rakovina varlete. „Měl jsem 16 centimetrů velki nádor,“ řekl Blesku. Při léčbě nabral skoro 50
kilogramů. „Shazoval jsem běháním,,udělal' jsem až 667 kilometrů měsíčně,“ popsal, jak mu sport pomohl v těžkich časech.
O jedenáct let později onemocněl akutní myeloidní leukemií. V Německu se díky Registru dárců krvetvornich buněk IKEM
podařilo najít vhodnou dárkyni kostní dřeně, po transplantaci však podle Romana přišla jeho nejtěžší zkouška. „ Kvůli snížené
imunitě jsem dostal zánět močového měchiře. A přestaly mi fungovat ledviny. Třikrát jsem se bál, že zemřu,“ vzpomíná. Ani v tu
chvíli neztratil humor a s primářem Petrem Soukupem z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) se vsadili, že pokud
přežije, uběhnou spolu v Praze desetikilometrovou trať. O víkendu sázku i s dalšími zástupci ÚHKT a registru naplnili.
Po léčbě dlouhé 260 dní (tedy po téměř devíti měsících!) se v dubnu přitom znovu učil chodit! „Když jsem vyšel poprvé ven z
nemocnice, zatočila se mi hlava a skončil jsem v rododendronech,“ popisoval. Teprve koncem května ho nadobro propustili.
Začal trénovat a opravdu se postavil na start.
Během běhu však nastaly komplikace. „V ledvinách mám hadičku, trochu mě to začalo bolet,“ řekl. Deset kiláků pokořil za
hodinu a půl. To ho však netrápilo. „Sice za tento čas normálně uběhnu půlmaraton, ale za tu atmosféru to stálo. Příště to bude
lepší, v květnu se chystám na maraton,“ řekl s úsměvem.
Dejte naději na život
Staňte se dárci kostní dřeně a dejte naději na život. Pokud je vám od 18 do 40 let a jste zdraví, mrkněte na internetovou
stránku www.darujzivot.cz, kde se dozvíte další podrobnosti.
Válečný veterán Roman dvakrát překonal rakovinu: V dubnu se učil chodit, teď uběhl 10 km! Válečný veterán Roman dvakrát
překonal rakovinu: V dubnu se učil chodit, teď uběhl 10 km! Válečný veterán Roman dvakrát překonal rakovinu: V dubnu se
učil chodit, teď uběhl 10 km!
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Válečný veterán Roman (46) dvakrát překonal rakovinu: V dubnu se učil chodit, teď uběhl 10 km! URL
WEB , Datum: 10.09.2018 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0

Zpět na Válečný veterán Roman Kolář (46) z Příbrami prošel boji v Jugoslávii a Iráku. Po návratu přemohl rakovinu varlete, pak
onemocněl leukemií. Když mu bylo nejhůř, vsadil život… V sobotu si uzdravení obhájil!
Roman Kolář (46) prošel jako voják Irákem a Jugoslávií. Pak se vrátil do Česka a živil se jako dělník. V roce 2006 přišla první
rána: rakovina varlete. „Měl jsem 16 centimetrů velký nádor,“ řekl Blesku. Při léčbě nabral skoro 50 kilogramů. „Shazoval jsem
běháním,,udělal' jsem až 667 kilometrů měsíčně,“ popsal, jak mu sport pomohl v těžkých časech.
O jedenáct let později onemocněl akutní myeloidní leukemií. V Německu se díky Registru dárců krvetvorných buněk IKEM
podařilo najít vhodnou dárkyni kostní dřeně, po transplantaci však podle Romana přišla jeho nejtěžší zkouška. „ Kvůli snížené
imunitě jsem dostal zánět močového měchýře. A přestaly mi fungovat ledviny. Třikrát jsem se bál, že zemřu,“ vzpomíná. Ani v tu
chvíli neztratil humor a s primářem Petrem Soukupem z Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) se vsadili, že pokud
přežije, uběhnou spolu v Praze desetikilometrovou trať. O víkendu sázku i s dalšími zástupci ÚHKT a registru naplnili.
Po léčbě dlouhé 260 dní (tedy po téměř devíti měsících!) se v dubnu přitom znovu učil chodit! „Když jsem vyšel poprvé ven z
nemocnice, zatočila se mi hlava a skončil jsem v rododendronech,“ popisoval. Teprve koncem května ho nadobro propustili.
Začal trénovat a opravdu se postavil na start.
Během běhu však nastaly komplikace. „V ledvinách mám hadičku, trochu mě to začalo bolet,“ řekl. Deset kiláků pokořil za
hodinu a půl. To ho však netrápilo. „Sice za tento čas normálně uběhnu půlmaraton, ale za tu atmosféru to stálo. Příště to bude
lepší, v květnu se chystám na maraton,“ řekl s úsměvem.
Staňte se dárci kostní dřeně a dejte naději na život. Pokud je vám od 18 do 40 let a jste zdraví, mrkněte na internetovou
stránku www.darujzivot.cz, kde se dozvíte další podrobnosti.
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ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 11.09.2018 , Zdroj: akcevcr.cz , Strana: 0 , Autor: Prodej Vstupenek Úhkt

Popis akce ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve
Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé
krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.
Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních
terapií v hematoonkologii. Vysvětlí nejen to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky, a pomáhají tak organismu
k uzdravení. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá diagnostika
krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické laboratoři.
Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní hematologové, a zjistit
svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 10 do 14 hodin).
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ÚHKT a moderní terapie v hematoonkologii - Měsíc zdravé krve URL
WEB , Datum: 12.09.2018 , Zdroj: Akce.cz , Strana: 0

Rádi bychom Vás pozvali na den otevřených dveří Ústavu hematologie a krevní transfuze, který se koná v rámci Měsíce zdravé
krve ve středu 12. 9. 2018 od 10.00 do 16.00.
Široké veřejnosti se otevřou dveře Ústavu hematologie a krevní transfuze, kde tým hematologů představí téma moderních
terapií v hematoonkologii. Vysvětlí nejen to, co jsou zabijácké buňky, které likvidují nezdravé buňky, a pomáhají tak organismu
k uzdravení. Pro příchozí jsou nachystány exkurze na pracoviště s krevními separátory, místo, kde probíhá diagnostika
krevních skupin, dále do laboratoře průtokové cytometrie i velký studijní mikroskop v morfologicko-cytochemické laboratoři.
Zájemci si budou moci nechat zdarma vyšetřit krevní obraz, jehož výsledky jim na místě vysvětlí přítomní hematologové, a zjistit
svou krevní skupinu (odběry budou probíhat od 10 do 14 hodin).
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Vzdělávací kurzy České lékařské komory
TISK , Datum: 17.09.2018 , Zdroj: TEMPUS Medicorum , Strana: 38

Oddělení vzdělávání ČLK
Lékařská 2, 150 30 Praha 5 tel. 234 760 711, 234 760 710 fax 257 220 618 e-mail: vzdelavani@clkcr.cz seminar@clkcr.cz
Prihlášky a bližší informace ke kurzum na www.lkcr.cz Podrobné informace týkající se organizace a průběhu kurzu obdrží
přihlášení účastníci 10 dnů před konáním kurzu.
Věnujte pozornost zasílaným informacím, neboť místo konání kurzu může být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Obvyklý začátek víkendových kurzů: 9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky: viz informace na www.lkcr.cz
UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz 79/18 Univerzita medicínského práva ČLK
VII. ročník 2018–19 Právní kancelář ČLK pořádá další ročník Univerzity medicínského práva. Podrobné informace na
www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK Zahájení: čtvrtek 20. 9. 2018 v 15 hodin Místo konání: Kongresové centrum Nemocnice Na
Homolce, Praha 5
80–92/18 Neodkladná resuscitace a první pomoc při ohrožení života
Vzdělávací akce organizuje ČLK ve spolupráci s MUDr. Milanem Brázdilem.
Jednotlivá místa a termíny viz www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK
122/18 Akademie lékařské angličtiny Termín: 6. 10. 2018 – 15. 12. 2018 Rozsah: 6 lekcí po 4 hodinách Úroveň B2, kurzy
nejsou určeny pro začátečníky.
Více informací na www.lkcr.cz 103/18 Dětská urologie v kostce Datum: středa 19. 9. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 5. LISTOPADU 2018
Přednáškový večer Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK Přednosta: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
VONDRÁČKŮV VEČER Diagnostika a léčba demencí
Koordinátor: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jana Brunová, CSc.
1. Raboch J.: Význam včasné diagnostiky Alzheimerovy demence (10 min.) 2. Zvěřová M.: Klinické aspekty Alzheimerovy
demence (10 min.) 3. Jirák R.: Farmakoterapie demencí (10 min.) 4. Glaser T.: Fototerapie a demence (10 min.) 5. Albrecht J.:
Stimulační terapie u osob v seniorském věku (10 min.) Diskuse: 30 min.
12. LISTOPADU 2018
Přednáškový večer 2. chirurgické kliniky – kardiovaskulární 1. LF UK a VFN Přednosta: prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
DIVIŠŮV VEČER
Moderní kardiovaskulární chirurgie Kazuistiky z kardiochirurgie a cévní chirurgie Koordinátor: prof. MUDr. Jaroslav Lindner,
CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Pavel Pafk o, DrSc.
Účastnický poplatek: 300 Kč Odborní garanti: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU, MUDr. Vojtěch Fiala 93/18 Strabismus
Datum: 22. 9. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek:
660 Kč Přednášející: MUDr. Jan Krásný Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky v dětském i dospělém věku.
Kurz je určen především pro mladé oftalmology, ale i pediatry a neurology zajímající se o strabismus.
* Vyšetřovací metody.
* Typy dynamického a paralytického strabismu.
* Konzervativní terapie včetně tupozrakosti.
* Chirurgická terapie.
94/18 Dětská gastroenterologie Datum: 22. 9. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana Čopová * Cizí tělesa – co se zvládne bez
gastroenterologa.
* Krvácení do GIT v ordinaci PLDD.
* IBD – včasná diagnóza může zachránit život.
* Zmatky s celiakií a jak se zorientovat.
111/18 Funkční patologie dolních končetin Datum: 22. 9. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Dolní končetiny u vertikalizovaného jedince jsou zapojeny do pohybových řetězců stoje a chůze. Jejich funkce je však spojena
také s vývojovou kineziologií, tedy je třeba funkčně vyšetřit a ošetřit dolní končetinu včetně nohy nezatížené vahou těla. Kurz je
určen funkčním vyšetřovacím technikám na úrovni kloubů, svalů a měkkých tkání. Některé funkční techniky pro vyšetření a
ošetření dolních končetin může pacient na základě edukace zvládnout sám.
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120/18 Postgraduální akademie: Roztroušená skleróza Datum: úterý 25. 9. 2018, 13.30–19.30 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 1. Lindner J.: Úvod – Diviš, jeho žáci a pokračovatelé (5 min.) 2.
Špunda R.: Akutní embolie truncus brachiocephalicus a s. pulmonalis (8 min.) 3. Hlubocký J.: Moderní léčba onemocnění
aortální chlopně (8 min.) 4. Svobodová A.: Amniová membrána v terapii bércového vředu (8 min.) 5. Lainková R.: Akutní
resekce AAA s komplikovaným pooperačním průběhem (8 min.) 6. Nižnanský M.: Hybridní přístup v terapii pacienta s
chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí (8 min.) 7. Prskavec T.: Chirurgická revaskularizace u vysoce rizikového
pacienta (8 min.) 8. Špaček M.: Netypické indikace k ILP (izolovaná perfuze končetin¨)(8 min.) 9. Salmay M.: Peroperační DSA
(8 min.) Diskuse: 30 min.
19. LISTOPADU 2018
Slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze
VEČER UNIVERZITY KARLOVY K 17. LISTOPADU 100 let od založení Československa
Přednášející: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph. D.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
26. LISTOPADU 2018
Přednáškový večer I. interní kliniky 1. LF UK a VFN Přednosta: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 350 Kč Odborný garant: prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph. D., doc.
MUDr. Dana Horáková, Ph. D.
95/18 Role CT vyšetření v každodenní praxi ambulantního specialisty Datum: 6. 10. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub
ČLK Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: MUDr. Martin Horák, Ph. D., Nemocnice Na
Homolce Kurz je určen především pro ambulantní specialisty a je zaměřen na problematiku CT vyšetření v každodenní praxi.
Bude se zabývat jak možnostmi a technikami CT vyšetření, jeho limity, přípravou pacientů k vyšetření, tak bude zaměřen
především na nejrůznější patologické stavy, kde je CT přínosem v diagnostickém postupu. Nedílnou součástí bude i přednáška
o intervenčních metodách pomocí CT.
123/18 Střet zájmů – diagnostika a léčba vztahů lékařů a farmaceutického průmyslu Datum: 6. 10. 2018 Místo: Praha 5,
Lékařská 2, Oválná pracovna ČLK Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 510 Kč Koordinátor: prof. PhDr.
Helena Haškovcová, CSc.
Přednášející: Mgr. David Kolář, Mgr. Jakub Dvořáček * Každodenní úskalí spolupráce lékaře a farmaceutické společnosti.
* Nástroje k zajištění správné spolupráce farmaceutické společnosti, lékařů a zdravotnických zařízení.
101/18 S medicínou mě baví svět Datum: středa 10. 10. 2018 16.30–18. 00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová 83 % českých
lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké příznaky. Vyhoření přitom významně
zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii i komunikační schopnosti, přináší dokonce i somatické obtíže. Co
můžeme udělat pro to, aby nás i po letech s medicínou bavil svět? Existuje „očkování proti blbé náladě“? A jak se dá posilovat
musculus gaudius medici? Interaktivní přednáška nabídne v konkrétních příbězích pohled na stále více aktuální témata
prevence syndromu vyhoření a podpory osobní resilience zdravotníků i praktické tipy pro pozitivní naladění v denní praxi.
EISELTŮV VEČER
Translační výzkum v hematologii – pohledy Ph. D. studentů I. interní kliniky Koordinátor: prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.
1. Trněný M.: Úvod: Hematologie – cesta z kliniky do laboratoře a zpět (5 min.) 2. Havránek O., Xu J., Köhrer S.: Signalizace z
B-buněčného receptoru u lymfoproliferací (12 min.) 3. Karolová J., Klánová M., Froňková E.: Myší PDX modely pro translační
výzkum (10 min.) 4. Tušková D., Zemanová Z., Berková A.: Klinické a biologické prognostické faktory u lymfomu z plášťových
buněk (10 min.) 5. Vočková P., Klánová M., Molinský J.: Možnosti cílené léčby lymfomu z plášťových buněk (10 min.) 6. Klánová
M., Anděra L., Bražina J.: Inhibice antiapoptotických BCL2 proteinů u difuzního velkobuněčného B-lymfomu (10 min.) 7. Minařík
L., Polgárová K., Zemanová Z.: Somatické mutace v patogenezi MDS a jejich klinický význam (10 min.) 8. Sedlák F., Šácha P.,
Knedlík T.: Využití HPMA polymerů v diagnostice a potenciální cílené terapii v hematoonkologii (10 min.) Diskuse: 30 min.
131/18 Tradiční podzimní právní seminář
Právní aktuality ve zdravotnictví, novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, implementace GDPR, nové rámcové smlouvy,
aktuální judikáty, kazuistiky Datum: čtvrtek 11. 10. 2018, 13.00–18.00 hod.
Místo: Posluchárna Vojenské nemocnice, Sušilovo nám. 5, Olomouc Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: člen
ČLK 600 Kč, nečlen 3000 Kč Přednášejí právníci ČLK: JUDr. Jan Mach, advokát, ředitel právní kanceláře ČLK Mgr. Daniel
Valášek, ředitel kanceláře ČLK v Olomouci a právník ČLK Program: * Právní odpovědnost a právní ochrana lékařů, judikáty,
kazuistiky.
* Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, praktické aspekty.
* Právní vztahy poskytovatelů zdravotních služeb a zdravotních pojišťoven, příprava nové rámcové smlouvy se zdravotními
pojišťovnami.
* Implementace Nařízení (EU)2016/679 o ochraně osobních údajů, povinná mlčenlivost zdravotníků a oznamovací povinnost.
* Praktické právní problémy, nejčastější dotazy lékařů pro právní kancelář komory a jejich řešení.
* Diskuse účastníků semináře s přednášejícími.
96/18 Nedonošenec v péči PLDD – postupy pro každodenní praxi Datum: 13. 10. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická
15/743 Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková Přednášející: MUDr.
Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana Staníčková, ÚPMD, poradna pro rizikové novorozence Kurz pro PLDD zaměřený na praktické
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aspekty a specifika péče o novorozence původně nezralé nebo se závažnou perinatální anamnézou. Náplní kurzu budou
praktická doporučení, jak řešit nejčastější problémy spojené s nedonošeností především v prvních dvou letech života (anemie,
osteopenie, růstové křivky, PMV atd.).
106/18 Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při práci ve zdravotnictví Datum: 13. 10. 2018 Místo: Brno, NCO NZO,
Vinařská 6 Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová DNE 3. PROSINCE
2018
Slavnostní večer Spolku českých lékařů v Praze
THOMAYEROVA PŘEDNÁŠKA
Od Thomayera k dnešní neurologii Přednášející: prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
10. PROSINCE 2018
Předvánoční večer Spolku českých lékařů v Praze
PŘEDVÁNOČNÍ VEČER Předvánoční setkání s arcibiskupem pražským
Přednášející: Jeho Eminence ThLic. Dominik Duka, O. P. Předsedající: prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Přednáška s kulturním programem a malým pohoštěním prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Vzdelávací akce jsou porádány dle Stavovského predpisu CLK c. 16 a jsou hodnoceny 2 kredity.
Prednášky jsou zarazeny jako volitelný predmet pro studenty 1. LF UK Praha Společná diskuse nad stresory, příčinami a
specifiky nadprůměrně vysoké stresové zátěže ve zdravotnictví a neoddělitelností stresu v práci a soukromí. Možnosti
předcházení stresu a syndromu vyhoření a řešení takových situací v životě lékařů, když už nastanou.
Program je veden interaktivní metodou, jeho součástí je i test odolnosti vůči stresu. Dojde i na nácvik konkrétních relaxačních
technik. Program je přizpůsoben konkrétní pracovní praxi účastníků lékařů.
127/18 Léčba závislosti na tabáku Datum: 13. 10. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 Délka: 8 hodin Počet
kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Přednášející: prof. MUDr. František Perlík, DrSc., Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.,
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph. D., Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Před absolvováním kurzu
předpokládáme seznámení s teoretickými souvislostmi kouření – lekce Závislost na tabáku na portálu WWW. EUNI. CZ (po
registraci zdarma), abychom se mohli během kurzu věnovat praktickým otázkám.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
* Klinické souvislosti kouření k motivaci pacienta – diskuse k epidemiologii.
Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.
* Farmakologické interakce cigaret.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
* Princip závislosti na tabáku, diagnostika.
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph. D.
* Psychobehaviorální intervence, motivace, typické kuřácké situace, identifikace s nekuřáctvím.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
* Farmakoterapie – náhradní terapie nikotinem, bupropion, vareniklin a další možnosti.
MUDr. Lenka Štěpánková, Ph. D.
* Jak vést motivační rozhovor s kuřákem.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc., MUDr. Lenka Štěpánková, Ph. D.
* Kouření a onkologičtí a psychiatričtí pacienti, těhotné. Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
* Elektronické cigarety, nahřívaný tabák, harm reduction. MUDr. Lenka Štěpánková, Ph. D.
* Kazuistiky pacientů Centra pro závislé na tabáku.
Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
* Současné možnosti léčby závislosti na tabáku v ČR, specializovaná centra, krátká intervence v ordinaci – 5A/3A. Prof. MUDr.
Eva Králíková, MUDr. Lenka Štěpánková, Ph. D.
* Praktické příklady – časté dotazy pacientů.
112/18 Funkční patologie horních končetin Datum: 20. 10. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 Délka: 6 hodin
Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Horní končetina musí být stabilizována v pletenci ramenním. Hlavní funkce akra horní končetiny je realizována rukou a její
hlavní funkcí úchopem. Je třeba vzít do úvahy zřetězení funkce horní končetiny s krční a hrudní páteří a hlubokou svalovou
stabilizací. Cílem kurzu je diagnostika poruchy funkce horní končetiny a její funkční terapie. Existuje možnost edukace pacienta,
jak může funkční techniky zvládnout sám.
115/18 S medicínou můj tým baví svět – workshop pro primáře Datum: 20. 10. 2018 Místo: Praha 5, Kongresové centrum
Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2 Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová 83 % českých
lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké příznaky. Vyhoření přitom významně
zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, komunikační schopnosti v týmu i s pacienty, přináší také vyšší nemocnost i
fluktuaci personálu. Co můžeme udělat pro to, aby náš tým i po letech s medicínou bavil svět? A co můžeme udělat pro sebe,
abychom mohli svůj tým ještě lépe podporovat a řídit? Prakticky zaměřený workshop v malé skupině nabízí inspiraci ze
zahraničí i jiných oborů, prostor dopřát si chvíli k zastavení a reflexi i přímo si vyzkoušet v bezpečném prostředí různé techniky
zvyšování resilience osobní i týmové. Pro maximální efektivitu bude mít každý z účastníků následně možnost rozebrat a doladit
nejvhodnější konkrétní kroky a strategie pro svůj tým na osobním koučovacím sezení.
Workshop je primárně určen pro vedoucí pracovníky ve zdravotnictví. Cena zahrnuje účast na workshopu, veškeré materiály a
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hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy do 2 měsíců po workshopu).
132/18 Akutní stavy 2018 – novinky z mnoha pohledů Datum: 20. 10. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 7
hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. Doc. MUDr. Jarmila
Drábková, CSc.
* Úvod k tématu.
MUDr. Vladimír Polanecký * Současná situace zejména v epidemiologii – novinky, hrozby a možnosti.
MUDr. Pavel Heinige * Akutní dětská problematika ze současného i budoucího pohledu.
MUDr. Věra Prokešová * Řada nových léků, interakcí a momentů hodných pozornosti v akutním nasazení.
Doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
* Nové metodické pokyny pro klinická témata – zahraniční i domácí, nové výhledy z mnoha pohledů.
Mgr. Soňa Hájková * Nové metody, nová vybavení k ošetření v akutních stavech. JUDr. Jan Vondráček * Medicínsko-legislativní
dilemata poslední doby i budoucnosti.
128/18 Postgraduální akademie: Anesteziologie a intenzivní medicína Datum: středa 24. 10. 2018, 14.00–18.00 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA 108/18 Lékař a zdravotní pojišťovna: praktické rady a návody
Datum: středa 24. 10. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Účastnický poplatek: 300 Kč Přednášející: MUDr. Mgr.
Dagmar Záleská 113/18 Škola zad Datum: 27. 10. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., MUDr. Dagmar Smilková * Definice a cíle ŠZ.
* Typy ŠZ – základní, speciální, průmyslová ŠZ.
* Organizace ŠZ.
Program ŠZ: * Témata praktická – nácvik správného držení těla, kompenzační cvičení, rozcvička, výuka správných pohybových
stereotypů v rámci pracovních a mimopracovních činností, úlevové a relaxační polohy, pomůcky.
* Témata teoretická – příčiny bolestí zad, základy anatomie a funkce páteře, svalová dysbalance, životospráva a léčba bolestí
zad, psychologické aspekty bolestí zad, základy ergonomie.
119/18 Cévní neurochirurgický kurz Datum: 27. 10. 2018 Místo: Praha 6, Ústřední vojenská nemocnice, pavilon CH1, výtahy A,
1. patro Délka: 7 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. Prof.
MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
* Úvod a obecné poznámky.
Prof. MUDr. David Netuka, Ph. D.
* Ischemie.
MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč * Aneuryzmata a SAH.
Kpt. MUDr. Martin Májovský, Ph. D.
* Intracerebrální krvácení.
* Hemisferální kavernomy.
* Kmenové a míšní kavernomy.
* Arteriovenózní malformace.
121/18 Postgraduální akademie: Opioidy Datum: úterý 30. 10. 2018, 14.00–19.00 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Praha 4, Hvězdova 1716/2b Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph. D.
104/18 Zajímavé kazuistiky z dětské gastroenterologie Datum: středa 31. 10. 2018, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Účastnický poplatek: 300 Kč Přednášející: MUDr.
Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana Čopová, Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol
126/18 Postgraduální akademie: Zácpa Datum: čtvrtek 1. 11. 2018, 14.00–16.30 hod.
Místo: Praha 1, Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42 Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 350 Kč Odborný
garant: MUDr. Karel Lukáš, CSc.
36/18 Kurz z dětské infektologie Datum: 3. 11. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 Délka: 4 hodiny Počet
kreditů: 4 Účastnický poplatek: 510 Kč Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph. D.
* Méně běžné komplikace infekčních onemocnění v pediatrii. * Infekce plodu a novorozence.
* Praktické postupy v ordinaci PLDD.
107/18 Ten druhý není hloupý – je jiný (i ve zdravotnictví) Datum: 3. 11. 2018 Místo: Brno, NCO NZO, Vinařská 6 Délka: 4
hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 510 Kč Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová Pokud si manažeři neuvědomují, že
každý člověk, kterého řídí, je originál se svými jedinečnými pocity, názory a vlastnostmi, nemohou dlouhodobě ve své funkci
uspět. A to platí i ve zdravotnickém managementu. Účastníci semináře získají informace o svém vlastním osobnostním typu, v
další části programu pak také o všech dalších osobnostních typech, které mohou reprezentovat jejich podřízení. To jim v jejich
manažerské praxi pomůže k lepšímu pochopení názorů a postojů jejich podřízených a usnadní jim práci s nimi – ať už jde o
komunikaci, zvládání stresu, motivaci, postoj ke změnám a mnoho dalších oblastí.
116/18 Komfort nemocného novorozence na JIP Kurz pro lékaře a sestry novorozeneckých oddělení Datum: 10. 11. 2018
Místo: ÚPMD, Praha 4-Podolí, Podolské nábř. 157, tělocvična Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 900 Kč
Koordinátor: Mgr. Ilona Křižanová Odborný garant: MUDr. Petra Šaňáková Přednášející: MUDr. Petra Šaňáková, MUDr. Zuzana
Staníčková, Eva Řežábková V současné době je odborná neonatologická péče poskytovaná nedonošeným a nemocným
novorozencům na jednotkách intenzivní péče na špičkové úrovni. Jejím cílem je nejen snížit novorozeneckou mortalitu, ale
především ovlivnit morbiditu těchto dětí. K tomu významnou mírou přispívá i dostatečný komfort novorozence na JIP.
Posluchači kurzu si budou moci individuálně po vstupním teoretickém úvodu vyzkoušet na vlastním těle pocity takového
novorozence. Součástí kurzu bude i návštěva novorozenecké JIP v perinatologickém centru, kde tento přístup tvoří nedílnou a
nepostradatelnou složku poskytované zdravotní péče.
130/18 Postgraduální akademie: Onemocnění související s lepkem Datum: středa 14. 11. 2018, 14.00–18.00 hod.
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Místo: Praha 1, Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42 Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc.
117/18 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností Datum: čtvrtek 15. 11. 2018, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD Praha 4-Podolí Kurz je zaměřen především na zvládnutí a
dostatečné procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, aby
k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti ověřit. Součástí
kurzu je jednak závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.
102/18 S medicínou mě baví svět Datum: středa 21. 11. 2018 16.30–18. 00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová 83 % českých
lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo vyhořením, 34 % vykazuje jeho střední až těžké příznaky. Vyhoření přitom významně
zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii i komunikační schopnosti, přináší dokonce i somatické obtíže. Co
můžeme udělat pro to, aby nás i po letech s medicínou bavil svět? Existuje „očkování proti blbé náladě“? A jak se dá posilovat
musculus gaudius medici? Interaktivní přednáška nabídne v konkrétních příbězích pohled na stále více aktuální témata
prevence syndromu vyhoření a podpory osobní resilience zdravotníků i praktické tipy pro pozitivní naladění v denní praxi.
99/18 Co by měl pediatr vědět z dětské urologie Datum: 24. 11. 2018 Místo: Praha 5, Kongresové centrum Nemocnice Na
Homolce, Roentgenova 2 Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 510 Kč Přednášející: doc. MUDr. Kočvara,
MUDr. Vojtěch Fiala Kurz zahrnuje nejnovější poznatky z oblasti dětské urologie zaměřené na nejběžnější problémy, se kterými
se dětský lékař setkává ve své ordinaci. Zvláštní pozornost bude věnována problematice nesestouplého varlete a novým
přístupům k jeho řešení.
98/18 Intenzivní medicína – respirační selhání Datum: 24. 11. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 7 hodin Počet
kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: MUDr. Jiří Valenta MUDr. Zdeněk Stach * ARDS – etiologie, patofyziologie,
diagnostika. MUDr. Michal Štajnrt * Neinvazivní ventilace.
MUDr. Michal Otáhal * Základy umělé plicní ventilace.
* UPV-COPD * UPV-ARDS * Perkutánní tracheostomie.
Doc. MUDr. Martin Balík, Ph. D. * ECLS v léčbě těžkého respiračního selhání.
100/18 Aktuality z posudkové medicíny sociálního zabezpečení Datum: 24. 11. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná
pracovna ČLK Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Odborný garant: MUDr. Marcela Černá
Přednášející: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph. D., přednostka Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK
v Plzni; MUDr. Rostislav Čevela, Ph. D., MBA, vedoucí oddělení lékařské posudkové služby okresní správy sociálního
zabezpečení, přednáší posudkové lékařství v Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty UK v Plzni Cílem
kurzu je seznámit posluchače s posudkově-medicínskými kritérii posuzování zdravotního stavu v nemocenském a důchodovém
pojištění a v nepojistných systémech sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku). Posluchači
získají aktuální poznatky o součinnosti lékařské posudkové služby a ošetřujících lékařů. Kurz je obohacen o živé kazuistické
případy.
67/18 Doporučení u infekčních onemocnění v těhotenství Datum: 1. 12. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny Počet kreditů: Účastnický poplatek: 510 Kč Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph. D., Infekční klinika
Nemocnice Na Bulovce
109/18 Dětská oftalmologie Datum: 1. 12. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč Přednášející: MUDr. Marcela Michaličková * Základy strabismu a amblyopie.
* Refrakční vady u dětí, současné možnosti ovlivnění progrese myopie.
* Zevní oční záněty, vrozená neprůchodnost slzných cest. * Nitrooční záněty u dětí.
105/18 I malá změna v komunikaci s pacientem zvýší míru jeho spolupráce Datum: 1. 12. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2,
Oválná pracovna ČLK Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Nespolupracující pacient zvyšuje míru stresu a vyčerpání lékaře, protože s ním komunikuje vyhroceným způsobem, častěji se z
různých příčin vrací (v ambulantní sféře) nebo se dožaduje konzultace s lékařem (v nemocnici). Lékař nemá času nazbyt,
přesto existují možnosti, jak bez výrazných nároků na čas navíc zvýšit ochotu pacienta a také jeho rodiny nebo doprovodu ke
konstruktivní spolupráci a tím usnadnit lékaři jeho obtížnou práci. Dojde i na psychologii.
129/18 Novinky ve vnitřním lékařství (a příbuzných oborech) Datum: 1. 12. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 5
hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
MUDr. Radkin Honzák, CSc.
* Psychiatrie a psychologie.
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
* Diabetologie.
* Onkologie (přednášející bude určen).
MUDr. Pavel Trachta, Ph. D.
* Metabolická péče.
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
* Kardiologie.
118/18 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností Datum: čtvrtek 6. 12. 2018, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD Praha 4-Podolí Kurz je zaměřen především na zvládnutí a
dostatečné procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, aby
k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti ověřit. Součástí
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kurzu je jednak závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.
114/18 Rehabilitační a ergonomické aspekty onemocnění hybného systému Datum: 8. 12. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF,
Budějovická 15/743 Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.
* Ergonomie a její uplatnění v rehabilitaci (myoskeletální
ergonomie).
* Profesionálně podmíněná onemocnění hybného systému (páteř a onemocnění horních končetin z přetížení). * Ergonomické a
rehabilitační aspekty práce vsedě a u počítače, problematika stresu.
* Ergonomické a rehabilitační aspekty práce vestoje, manipulace břemen.
* Ergonomie školního věku a prevence VDT.
110/18 S medicínou mě baví svět – workshop Datum: 8. 12. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 4 hodiny Počet
kreditů: 4 Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová 83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo vyhořením, 34 %
vykazuje jeho střední až těžké příznaky. Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii i
komunikační schopnosti, přináší dokonce i somatické obtíže. Co můžeme udělat pro to, aby nás i po letech s medicínou bavil
svět? A co můžeme udělat pro sebe, abychom mohli ještě lépe pomáhat našim pacientům? Jak vypadá „mapa štěstí“? Prakticky
zaměřený workshop v malé skupině nabízí inspiraci ze zahraničí i jiných oborů, prostor dopřát si chvíli k zastavení a reflexi i
přímo si vyzkoušet v bezpečném prostředí různé techniky podpory osobní resilience. Pro maximální efektivitu bude mít každý z
účastníků následně možnost rozebrat a doladit svoji konkrétní „mapu štěstí“ na osobním koučovacím sezení.
Cena zahrnuje účast na workshopu, veškeré materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy do 2 měsíců po
workshopu).
Pravidelné přednáškové večery Spolku českých lékařů v Praze. Listopad–prosinec 2018, 17.00 hodin Lékařský dům v Praze 2,
Sokolská 31
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Krev je tou nejcennější tekutinou, jakou pro život potřebujeme. Přesto pražské nemocnice evidují její nedostatek kvůli nízkému
počtu jejích dárců. Obracet se proto musí na odběrová místa mimo hlavní město. V něm v současnosti funguje celkem pět
transfúzních stanic.
Problémy s nedostatkem krve mají nemocnice hlavně v létě. Každoročnímu poklesu až o čtvrtinu čelí nejen kvůli dovoleným, ale
také kvůli klíšťatům a tropickým nemocem. Letos navíc musely kvůli výskytu západonilské horečky odmítat i návštěvníky severu
Itálie, Maďarska, Rumunska nebo Řecka.
Nemocnice se potýkají s nedostatkem dárců
Nejvíce evidovaných dárců krve loni vykázala Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích (ÚVN), kolem 37 000. Asi o třetinu
dárců víc by potřebovala Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „Počet je sice dostačující k zajištění potřebného množství
transfuzních prostředků, nicméně ideální počet by byl asi 10 000 dárců,” řekla ČTK Jitka Bělochová z transfuzního oddělení
vinohradské nemocnice.Asi o pětinu více dárců by využila Thomayerova nemocnice v Krči. „Vzhledem k tomu, že zásobujeme
špičková pracoviště, kam se postupně centralizuje zdravotní péče, potřebujeme asi o 20 procent více transfuzních přípravků,
než si sami odebereme,“ řekl ČTK primář transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek.
Některé zvou konkrétní dárce, pokud se s příjemcem shodují ve více parametrech. „Ústav hematologie a krevní transfuze
(ÚHKT) je specializované pracoviště, ve kterém se léčí pacienti se závažnými hematoonkologickými onemocněními.
Transfuziologický úsek ústavu připravuje přípravky výhradně pro tyto nemocné,“ vysvětlil vedoucí Aferetického oddělení ÚHKT
Zdeňka Gašová. Nemocným před transplantací nebo po ní umí zařízení připravit krevní přípravky „na míru“.
Za krví i mimo Prahu
Některé pražské transfuzní stanice zpracovávají odběry i z mimopražských nemocnic. „Máme další odběrová místa v Lounech,
Mělníku a Jilemnici. Díky tomu, že vlastníme odběrový sanitní vůz, můžeme uskutečňovat také výjezdy,“ řekla ČTK mluvčí ÚVN
Jitka Zinke. Vinohradská nemocnice zpracovává odběry z Jičína, Hořovic nebo Kadaně.
Co o současné situaci ohledně dárcovství krve říká primářka Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice
Daniela Dušková?
Loni bylo v celém Česku podle výroční zprávy zveřejněné ministerstvem zdravotnictví 241 302 pravidelných dárců. Provedeno
bylo přes 412 000 odběrů krve a více než 723 000 odběrů plazmy. Vedle nemocnic plazmu odebírají i soukromá centra, která
lidem za jejich návštěvu dávají finanční odměnu. Plazmu potom dál prodávají ke zpracování.Odborníci upozorňují, že dárců by
ale mělo být asi o 100 000 víc. Chybí rezerva pro mimořádné situace. Více než v předchozích letech bylo těch, kteří přišli
darovat krev poprvé. Loni jich bylo asi 47 500, v roce 2015 o pět tisíc méně. V roce 2009 jich ale bylo ještě 61 000.
Nejcennější tekutina
Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžkých úrazech, při vážných operacích,
transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve
se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.
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Problémy s nedostatkem krve mají nemocnice hlavně v létě. Každoročnímu poklesu až o čtvrtinu čelí nejen kvůli dovolen?m, ale
také kvůli klíšťatům a tropick?m nemocem. Letos navíc musely kvůli v?skytu západonilské horečky odmítat i návštěvníky severu
Itálie, Maďarska, Rumunska nebo Řecka.
Nemocnice se pot?kají s nedostatkem dárců
Nejvíce evidovan?ch dárců krve loni vykázala Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích (ÚVN), kolem 37 000. Asi o třetinu
dárců víc by potřebovala Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. „ Počet je sice dostačující k zajištění potřebného množství
transfuzních prostředků, nicméně ideální počet by byl asi 10 000 dárců,” řekla ČTK Jitka Bělochová z transfuzního oddělení
vinohradské nemocnice. Asi o pětinu více dárců by využila Thomayerova nemocnice v Krči. „Vzhledem k tomu, že zásobujeme
špičková pracoviště, kam se postupně centralizuje zdravotní péče, potřebujeme asi o 20 procent více transfuzních přípravků,
než si sami odebereme,” řekl ČTK primář transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek.
Některé zvou konkrétní dárce, pokud se s příjemcem shodují ve více parametrech. „Ústav hematologie a krevní transfuze
(ÚHKT) je specializované pracoviště, ve kterém se léčí pacienti se závažn?mi hematoonkologick?mi onemocněními.
Transfuziologick? úsek ústavu připravuje přípravky v?hradně pro tyto nemocné,” vysvětlil vedoucí Aferetického oddělení ÚHKT
Zdeňka Gašová. Nemocn?m před transplantací nebo po ní umí zařízení připravit krevní přípravky »na míru «.
Za krví i mimo Prahu
Některé pražské transfuzní stanice zpracovávají odběry i z mimopražsk?ch nemocnic. „ Máme další odběrová místa v Lounech,
Mělníku a Jilemnici. Díky tomu, že vlastníme odběrov? sanitní vůz, můžeme uskutečňovat také v?jezdy,” řekla ČTK mluvčí ÚVN
Jitka Zinke. Vinohradská nemocnice zpracovává odběry z Jičína, Hořovic nebo Kadaně.
Co o současné situaci ohledně dárcovství krve říká primářka Fakultního transfúzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice
Daniela Dušková?
Loni bylo v celém Česku podle v?roční zprávy zveřejněné ministerstvem zdravotnictví 241 302 pravideln?ch dárců. Provedeno
bylo přes 412 000 odběrů krve a více než 723 000 odběrů plazmy. Vedle nemocnic plazmu odebírají i soukromá centra, která
lidem za jejich návštěvu dávají finanční odměnu. Plazmu potom dál prodávají ke zpracování. Odborníci upozorňují, že dárců by
ale mělo b?t asi o 100 000 víc. Chybí rezerva pro mimořádné situace. Více než v předchozích letech bylo těch, kteří přišli
darovat krev poprvé. Loni jich bylo asi 47 500, v roce 2015 o pět tisíc méně. V roce 2009 jich ale bylo ještě 61 000.
Nejcennější tekutina
Krev nelze vyrobit, nemocní tak jsou odkázáni na dárce. Krev potřebují pacienti po těžk?ch úrazech, při vážn?ch operacích,
transplantacích, při léčbě otrav. Celoživotně jsou na darovanou krev odkázáni lidé na umělé ledvině či s rakovinou krve. Z krve
se vyrábějí léky pro hemofiliky, pro léčbu poruch obranyschopnosti či popálenin.
Nedostatek krve v Praze: Nemocnicím scházejí dárci, musí za nimi dojíždět Nedostatek krve v Praze: Nemocnicím scházejí dárci,
musí za nimi dojíždět Nedostatek krve v Praze: Nemocnicím scházejí dárci, musí za nimi dojíždět
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I drobná infekce v krvi dárce může být pro pacienta smrtelná, říká lékařka URL
WEB , Datum: 27.09.2018 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: iDNES.cz, Linda Veselá , Rubrika: Zprávy / Domácí

Zatímco některé složky krve musí projít půlroční karanténou, jiné putují k pacientům už několik hodin po odběru. V Česku chodí
darovat krev kolem čtvrt milionu dárců. „S dárci máme velmi pozitivní zkušenost. Jsou zodpovědní a jsou si vědomi toho, že
dávají krev pacientům, kteří jsou často velmi těžce nemocní,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz vedoucí lékařka transfuzního
oddělení Ústavu hematologie a krevní transfuze Jana Žlabová.
Jak nemocnice řeší urgentní nedostatek krve?
Urgentním nedostatkem krve určitě myslíte drama, kdy pacient potřebuje krev, ale vhodná pro něj není. Do takových situací se
však nemocnice nedostávají.
Co tedy znamená, když například v Krevním barometru na webu ÚHKT avizujete, že nutně hledáte dárce určité krevní skupiny?
To znamená, že se nám tenčí zásoby krve dané skupiny a odhadujeme její budoucí potřebu.
Pak může dojít i k situaci, že nemocnice krev kupují?
Ano. Protože i když se krev odebere od dárce, není možné ji hned podat pacientovi. Jednak není zpracovaná, ale také je třeba
vyloučit všechna možná rizika spojená s jejím podáním.
Po odebrání se proto musí krev nejprve zpracovat, projít předepsanými vyšetřeními. Skladuje se. Celý proces výroby
transfuzních přípravků je složitý a krevní přípravky mají svoji finanční hodnotu. V případě nedostatku a potřeby si proto mohou
nemocnice krev, respektive z ní vyrobené přípravky, vzájemně prodávat a nakupovat, stejně jako ostatní léčivé přípravky.
Jakými testy musí krev po odběru projít?
Než lékař na transfuzním oddělení rozhodne o způsobilosti dárce krev darovat, nejprve zhodnotí výsledky základního vyšetření
jeho krevního obrazu. Před propuštěním transfuzního přípravku ke klinickému použití se dále hodnotí výsledky vyšetření krevní
skupiny, přítomnosti nepravidelných protilátek proti erytrocytům a infekčních markerů některých krví přenositelných nemocí,
jako je hepatitida B a C, AIDS a syfilis. Provedení těchto vyšetření trvá zhruba tři hodiny.
Existuje riziko, že testy vyjdou pozitivní. V takovém případě se odebraná krev nepoužije, množství těchto případů je ale
procentuálně zanedbatelné. Každý dárce také před samotným odběrem vyplňuje podrobný dotazník týkající se jeho
zdravotního stavu a absolvuje ještě pohovor s lékařem, který se u případných problematických bodů doptá na podrobnosti.
Jedním z předpokladů bezpečného darování je kromě všech nezbytných vyšetření také to, že dárce odpovídá pravdivě.
Co se děje s krví, která testy neprojde?
Likvidujeme ji jako biologický odpad. Záleží také, z jakého důvodu krev nevyhovuje. Uvedu příklad. Zjistíme-li u někoho
podezření na žloutenku typu B, nejprve testy zopakujeme a následně je pošleme do národní referenční laboratoře. Až na
základě těchto výsledků můžeme rozhodnout o dalším postupu. Je-li dárce opravdu nemocný, předáme ho do péče příslušných
odborníků.
Za jak dlouho se tedy krev dostane od dárce k příjemci?
Jak jsem říkala, krev po odběru nelze ihned podat pacientovi, musíme ji nejprve zpracovat. Z jednoho odběru plné krve
získáme tři transfuzní přípravky - krevní plazmu, krevní destičky a červené krvinky. Dárce tak vlastně jedním odběrem pomůže
až třem lidem.
Musíme si také uvědomit, že každá ze složek má jinou dobu trvanlivosti, jiné podmínky skladování a jiný důvod, proč se podává.
V ÚHKT, které je specializovaným centrem pro léčbu vážných krevních onemocnění, se doba od odebrání krve dárci po podání
prvních transfuzních přípravků, destiček nebo červených krvinek, pohybuje obvykle v rozmezí čtyř až pěti hodin. Plazma
nejprve prochází karanténou, k pacientovi se tak dostane nejdříve za půl roku.
Jak si mám představit, že jde plazma do karantény?
Krevní plazmu lze skladovat až tři roky. Opakovaně, po půl roce, proto vyšetřujeme u dárce infekční markery a teprve po
opakovaném negativním výsledku plazmu propouštíme ke klinickému použití a můžeme ji podat pacientovi. Například čerstvou
nákazu virem HIV běžně používané testy neprokážou, po půl roce už ano.
Co se v takovéto situaci děje u destiček a krvinek, které mohou jít k pacientovi už v den odběru?
Krevní destičky mají dobu použitelnosti pět dní a červené krvinky 42 dní, takže karantenizace jako u plazmy není možná. Za
téměř dvacet let mé praxe se nám podobný případ nikdy nestal. Setkala jsem se sice s HIV pozitivním člověkem, který chtěl
darovat krev, ale probíhající infekci jsme včas zachytili. Dárce byl sice odebrán, jeho krev se však k pacientovi nedostala a
během procesu výroby transfuzních přípravků byla zlikvidována.
S dárci máme velmi pozitivní zkušenost. Jsou zodpovědní a jsou si vědomi toho, že dávají krev pacientům, kteří jsou často velmi
těžce nemocní a i drobná infekce dárce by pro ně mohla znamenat závažnou komplikaci.
Co se děje se zmraženou plazmou, když se její dárci už podruhé neukáží?
Plazmu můžeme zmraženou při teplotě minus 30 stupňů skladovat až tři roky. Pokud však během této doby dárce nepřijde ke
kontrolnímu vyšetření, musíme ji zlikvidovat. Problém je dovolená v zahraničí i tetování
Lidé nemohou darovat krev například šest měsíců po tetování. Skutečně jsou tato kritéria stále relevantní, především s
ohledem na to, že nemocnice pravidelně hledají nové dárce?
Rozhodně je to na místě. My nevíme, za jakých podmínek byl ten člověk tetovaný, a tetování jakožto invazivní zákrok je spojeno
s rizikem infekce. A povinností lékařů transfuzní služby je zajistit bezpečnost jak pro dárce, tak pro pacienty. Nejsme na tom tak
špatně, abychom zajišťovali krev za každou cenu. Každý příjemce krve, ať je to dítě nebo hematoonkologický pacient, je vážně
nemocný a my jsme povinni mu zajistit maximálně bezpečnou léčbu.
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Obecně jsou podmínky darování krve a posouzení způsobilosti dárce k darování dány legislativou, například počet odběrů, a
odbornou Společností pro transfuzní lékařství, která doporučuje kritéria pro bezpečné dárcovství.
Která období v roce mají nemocnice méně dárců?
Například v létě jsou dovolené, navíc i klíšťata. Pokud máte klíště, měsíc nemůžete darovat krev. Také cestování může být
problém, třeba pobyt dárce v oblasti s výskytem malárie znamená blok v darování po dobu šesti měsíců. V zimních měsících
pociťujeme úbytek dárců v důsledku častějších onemocnění, na jaře zase kvůli alergickým obtížím.
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Využití buněk z pupečníkové krve zkoumá asi 200 studií URL
WEB , Datum: 05.10.2018 , Zdroj: ozdravotnictvi.cz , Strana: 0 , Rubrika: Zpravodajství

Využití buněk z pupečníkové krve se v současné době zkoumá asi ve 200 klinických studií. Pomáhají kromě poruch krvetvorby
či imunity také při léčbě autismu nebo dětské mozkové obrny, sdělil předseda České společnosti pro regenerativní medicínu
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Zdeněk Kořístek. Před 30 lety francouzští lékaři poprvé úspěšně
transplantovali pupečníkovou krev. V Česku to bylo o šest let později.
"Výzkum zaměřený na využití pupečníkové krve a dalších prenatálních tkání či buněk, jako je placenta, pupečník či plodové
obaly, se za 30 let dramaticky rozvinul a vedle onemocnění krvetvorby se zaměřuje především na oblast neurologie, imunologie
a regenerativní medicíny," uvedl Kořístek. Vědci z Brna se zabývají také výzkumem hojení chronických ran přípravkem z buněk
z pupečníkové krve.
Pupečníková krev zajišťuje výměnu potravy a kyslíku mezi matkou a plodem. Nachází se v placentě a pupeční šňůře, je krví
dítěte, která se nemísí s krví matky. Po porodu se většinou likviduje, obsahuje ale kmenové buňky. Využívá se k léčbě stejných
onemocnění jako jiné zdroje krvetvorných buněk, tedy nádorových onemocnění krvetvorby a vrozených poruch imunity.
"Na rozdíl od zdravých dospělých dárců však obsahuje mnohem méně buněk, takže se využívá většinou u dětí, i když úspěšné
transplantace dospělých byly rovněž provedeny. To je nevýhoda pupečníkové krve," vysvětlil vedoucí oddělení buněčné
terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další nevýhodou je poměrně drahé skladování krevních
štěpů, které obsahují asi 100 mililitrů krve.
Pro úspěšnou transplantaci všech krvetvorných buněk je důležitá shoda dárce s příjemcem v pěti hlavních tkáňových znacích.
"Jednu sadu dostane člověk od otce a druhou od matky, má tedy celkem deset sledovaných znaků. Nejlepší je plná shoda, ale
v současné době se u příbuzných dárců dají použít i buňky se shodou pouze na polovině tkáňových znaků," dodal Pytlík.
Dárcem tak může být i otec, matka nebo dospělé dítě pacienta.
Dárcovství nepříbuzné pupečníkové krve zabezpečuje v Česku od roku 1996 Banka pupečníkové krve? ÚHKT. "Největší rozvoj
dárcovství byl v letech 2000 až 2011, kdy bylo ročně odebíráno několik set štěpů, od roku 2012 jsou to jen desítky štěpů za
rok," uvedl Pytlík. Banka má zhruba 4000 štěpů, k léčbě bylo vydáno jen 82, ostatní jsou nadále připravené k použití.
Důvodem poklesu je rozvoj transplantací krvetvorných buněk od rodičů, dětí nebo sourozenců, kteří mají shodu jen v polovině
znaků. Od roku 2000 se také několikanásobně zvýšil počet dobrovolných dárců krvetvorných buněk v registrech.
Dárkyní pupečníkové krve může být každá matka, která se do programu přihlásí, musí ale rodit v jedné ze tří porodnic, které s
bankou spolupracují, což jsou porodnice v České Lípě, Slaném a Thomayerově nemocnici v Praze.
U komerčních bank pupečníkové krve je možné za poplatek uchovat pupečníkovou krev pro vlastní potřebu. Cena odběru a 20
let uschování zmraženého materiálu stojí kolem 30.000 korun.
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Pupečníková krev zachraňuje životy už 30 let. Pomáhá lidem s rakovinou i neurologickými problémy URL
WEB , Datum: 06.10.2018 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: kozlik , Rubrika: Věda

Transplantace pupečníkové krve, kterou poprvé provedli francouzští lékaři 6. října 1988, znamená velkou naději zejména pro
pacienty, kteří bojují s onkologickým onemocněním krve. Dětské pacientce byly tehdy transplantovány buňky pupečníkové krve
od jejího sourozence. Krev novorozence, která zůstane po přerušení pupečníku v placentě, má podobné využití jako kostní
dřeň, její výhodou je takzvaná imunitní nezralost, která způsobuje méně pozdějších komplikací.
Zprvu se používala pupečníková krev od příbuzných, později se transplantace začaly provádět i od nepříbuzenských
dobrovolných dárců. Pro nepříbuzenské transplantace se začaly na celém světě budovat banky pupečníkové krve.
V České republice poprvé úspěšně transplantovali pupečníkovou krev v listopadu 1994, příjemcem byl osmiletý chlapec s
poruchou imunity. V pražském Motole v létě toho roku získali pupečníkovou krev jeho sourozence, kterou potom v listopadu
použili při zákroku.

Odkaz
Praha se stává velmocí v nanotechnologiích. Vyčistí krev i ropné skvrny
Využití buněk z pupečníkové krve se v současné době zkoumá asi ve 200 klinických studií. Pomáhají kromě poruch krvetvorby
či imunity také při léčbě autismu nebo dětské mozkové obrny, popsal předseda České společnosti pro regenerativní medicínu
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Zdeněk Kořístek.
„Výzkum zaměřený na využití pupečníkové krve a dalších prenatálních tkání či buněk, jako je placenta, pupečník či plodové
obaly, se za 30 let dramaticky rozvinul a vedle onemocnění krvetvorby se zaměřuje především na oblast neurologie, imunologie
a regenerativní medicíny,“ uvedl Kořístek.
Vědci z Brna se zabývají také výzkumem hojení chronických ran přípravkem z buněk z pupečníkové krve.Co je pupečníková
krev?
Pupečníková krev zajišťuje výměnu potravy a kyslíku mezi matkou a plodem. Nachází se v placentě a pupeční šňůře, je krví
dítěte, která se nemísí s krví matky. Po porodu se většinou likviduje, obsahuje ale kmenové buňky. Využívá se k léčbě stejných
onemocnění jako jiné zdroje krvetvorných buněk, tedy nádorových onemocnění krvetvorby a vrozených poruch imunity.
„Na rozdíl od zdravých dospělých dárců však obsahuje mnohem méně buněk, takže se využívá většinou u dětí, i když úspěšné
transplantace dospělých byly rovněž provedeny. To je nevýhoda pupečníkové krve,“ vysvětlil vedoucí oddělení buněčné
terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další nevýhodou je poměrně drahé skladování krevních
štěpů, které obsahují asi 100 mililitrů krve.

Odkaz
Marihuana zvyšuje riziko úmrtí na vysoký krevní tlak
Pro úspěšnou transplantaci všech krvetvorných buněk je důležitá shoda dárce s příjemcem v pěti hlavních tkáňových znacích.
„Jednu sadu dostane člověk od otce a druhou od matky, má tedy celkem deset sledovaných znaků. Nejlepší je plná shoda, ale
v současné době se u příbuzných dárců dají použít i buňky se shodou pouze na polovině tkáňových znaků,“ dodal Pytlík.
Dárcem tak může být i otec, matka nebo dospělé dítě pacienta.Krevní banky
Dárcovství nepříbuzné pupečníkové krve zabezpečuje v Česku od roku 1996 Banka pupečníkové krve ÚHKT. „Největší rozvoj
dárcovství byl v letech 2000 až 2011, kdy bylo ročně odebíráno několik set štěpů, od roku 2012 jsou to jen desítky štěpů za
rok,“ uvedl Pytlík. Banka má zhruba 4000 štěpů, k léčbě bylo vydáno jen 82, ostatní jsou nadále připravené k použití.
Důvodem poklesu je rozvoj transplantací krvetvorných buněk od rodičů, dětí nebo sourozenců, kteří mají shodu jen v polovině
znaků. Od roku 2000 se také několikanásobně zvýšil počet dobrovolných dárců krvetvorných buněk v registrech.
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Odkaz
Místo srdce stroj. Pumpuje krev pacientům
Dárkyní pupečníkové krve může být každá matka, která se do programu přihlásí, musí ale rodit v jedné ze tří porodnic, které s
bankou spolupracují, což jsou porodnice v České Lípě, Slaném a Thomayerově nemocnici v Praze.
U komerčních bank pupečníkové krve je možné za poplatek uchovat pupečníkovou krev pro vlastní potřebu. Cena odběru a 20
let uschování zmraženého materiálu stojí kolem 30 tisíc korun.
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Odborník: Využití buněk z pupečníkové krve zkoumá asi 200 studií URL
WEB , Datum: 08.10.2018 , Zdroj: zdn.cz , Strana: 0 , Autor: čtk , Rubrika: Z domova

Využití buněk z pupečníkové krve se v současné době zkoumá asi ve 200 klinických studií. Pomáhají kromě poruch krvetvorby
či imunity také při léčbě autismu nebo dětské mozkové obrny, sdělil předseda České společnosti pro regenerativní medicínu
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Zdeněk Kořístek. Před 30 lety francouzští lékaři poprvé úspěšně
transplantovali pupečníkovou krev. V Česku to bylo o šest let později.
„Výzkum zaměřený na využití pupečníkové krve a dalších prenatálních tkání či buněk, jako je placenta, pupečník či plodové
obaly, se za 30 let dramaticky rozvinul a vedle onemocnění krvetvorby se zaměřuje především na oblast neurologie, imunologie
a regenerativní medicíny,“ uvedl Kořístek. Vědci z Brna se zabývají také výzkumem hojení chronických ran přípravkem z buněk
z pupečníkové krve.
Pupečníková krev zajišťuje výměnu potravy a kyslíku mezi matkou a plodem. Nachází se v placentě a pupeční šňůře, je krví
dítěte, která se nemísí s krví matky. Po porodu se většinou likviduje, obsahuje ale kmenové buňky. Využívá se k léčbě stejných
onemocnění jako jiné zdroje krvetvorných buněk, tedy nádorových onemocnění krvetvorby a vrozených poruch imunity.
„Na rozdíl od zdravých dospělých dárců však obsahuje mnohem méně buněk, takže se využívá většinou u dětí, i když úspěšné
transplantace dospělých byly rovněž provedeny. To je nevýhoda pupečníkové krve,“ vysvětlil vedoucí oddělení buněčné
terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další nevýhodou je poměrně drahé skladování krevních
štěpů, které obsahují asi 100 mililitrů krve.
Pro úspěšnou transplantaci všech krvetvorných buněk je důležitá shoda dárce s příjemcem v pěti hlavních tkáňových znacích.
„Jednu sadu dostane člověk od otce a druhou od matky, má tedy celkem deset sledovaných znaků. Nejlepší je plná shoda, ale
v současné době se u příbuzných dárců dají použít i buňky se shodou pouze na polovině tkáňových znaků,“ dodal Pytlík.
Dárcem tak může být i otec, matka nebo dospělé dítě pacienta.
Dárcovství nepříbuzné pupečníkové krve zabezpečuje v Česku od roku 1996 Banka pupečníkové krve ÚHKT. „Největší rozvoj
dárcovství byl v letech 2000 až 2011, kdy bylo ročně odebíráno několik set štěpů, od roku 2012 jsou to jen desítky štěpů za
rok,“ uvedl Pytlík. Banka má zhruba 4000 štěpů, k léčbě bylo vydáno jen 82, ostatní jsou nadále připravené k použití.
Důvodem poklesu je rozvoj transplantací krvetvorných buněk od rodičů, dětí nebo sourozenců, kteří mají shodu jen v polovině
znaků. Od roku 2000 se také několikanásobně zvýšil počet dobrovolných dárců krvetvorných buněk v registrech.
Dárkyní pupečníkové krve může být každá matka, která se do programu přihlásí, musí ale rodit v jedné ze tří porodnic, které s
bankou spolupracují, což jsou porodnice v České Lípě, Slaném a Thomayerově nemocnici v Praze.
U komerčních bank pupečníkové krve je možné za poplatek uchovat pupečníkovou krev pro vlastní potřebu. Cena odběru a 20
let uschování zmraženého materiálu stojí kolem 30.000 korun.
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PRAHA Využití buněk z pupečníkové krve se v současné době zkoumá asi ve 200 klinickich studií.
Pomáhají kromě poruch krvetvorby či imunity také při léčbě autismu nebo dětské mozkové obrny, sdělil předseda České
společnosti pro regenerativní medicínu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Zdeněk Kořístek. Před 30 lety
francouzští lékaři poprvé úspěšně transplantovali pupečníkovou krev. V Česku to bylo o šest let později.
„Vizkum zaměřeni na využití pupečníkové krve a dalších prenatálních tkání či buněk, jako je placenta, pupečník či plodové
obaly, se za 30 let dramaticky rozvinul a vedle onemocnění krvetvorby se zaměřuje především na oblast neurologie, imunologie
a regenerativní medicíny,“ uvedl Kořístek. Vědci z Brna se zabivají také vizkumem hojení chronickich ran přípravkem z buněk z
pupečníkové krve.
Pupečníková krev zajišťuje viměnu potravy a kyslíku mezi matkou a plodem. Nachází se v placentě a pupeční šňůře, je krví
dítěte, která se nemísí s krví matky. Po porodu se většinou likviduje, obsahuje ale kmenové buňky. Využívá se k léčbě stejnich
onemocnění jako jiné zdroje krvetvornich buněk, tedy nádorovich onemocnění krvetvorby a vrozenich poruch imunity.
„Na rozdíl od zdravich dospělich dárců však obsahuje mnohem méně buněk, takže se využívá většinou u dětí, i když úspěšné
transplantace dospělich byly rovněž provedeny. To je nevihoda pupečníkové krve,“ vysvětlil vedoucí oddělení buněčné terapie
Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další nevihodou je poměrně drahé skladování krevních štěpů,
které obsahují asi 100 mililitrů krve.
Pro úspěšnou transplantaci všech krvetvornich buněk je důležitá shoda dárce s příjemcem v pěti hlavních tkáňovich znacích.
„Jednu sadu dostane člověk od otce a druhou od matky, má tedy celkem deset sledovanich znaků. Nejlepší je plná shoda, ale v
současné době se u příbuznich dárců dají použít i buňky se shodou pouze na polovině tkáňovich znaků,“ dodal Pytlík. Dárcem
tak může bit i otec, matka nebo dospělé dítě pacienta.
Dárcovství nepříbuzné pupečníkové krve zabezpečuje v Česku od roku 1996 Banka pupečníkové krve ÚHKT. „Největší rozvoj
dárcovství byl v letech 2000 až 2011, kdy bylo ročně odebíráno několik set štěpů, od roku 2012 jsou to jen desítky štěpů za
rok,“ uvedl Pytlík. Banka má zhruba 4000 štěpů, k léčbě bylo vydáno jen 82, ostatní jsou nadále připravené k použití.
Každá matka může bit dárkyní
Důvodem poklesu je rozvoj transplantací krvetvornich buněk od rodičů, dětí nebo sourozenců, kteří mají shodu jen v polovině
znaků. Od roku 2000 se také několikanásobně zvišil počet dobrovolnich dárců krvetvornich buněk v registrech.
Dárkyní pupečníkové krve může bit každá matka, která se do programu přihlásí, musí ale rodit v jedné ze tří porodnic, které s
bankou spolupracují, což jsou porodnice v České Lípě, Slaném a Thomayerově nemocnici v Praze. U komerčních bank
pupečníkové krve je možné za poplatek uchovat pupečníkovou krev pro vlastní potřebu. Cena odběru a 20 let uschování
zmraženého materiálu stojí kolem 30.000 korun.
Využití buněk z pupečníkové krve zkoumá asi 200 studií, říká odborník Využití buněk z pupečníkové krve zkoumá asi 200 studií,
říká odborník Využití buněk z pupečníkové krve zkoumá asi 200 studií, říká odborník
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Využití buněk z pupečníkové krve se v současné době zkoumá asi ve 200 klinických studií. Pomáhají kromě poruch krvetvorby
či imunity také při léčbě autismu nebo dětské mozkové obrny, sdělil předseda České společnosti pro regenerativní medicínu
České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Zdeněk Kořístek. Před 30 lety francouzští lékaři poprvé úspěšně
transplantovali pupečníkovou krev. V Česku to bylo o šest let později.
„Výzkum zaměřený na využití pupečníkové krve a dalších prenatálních tkání či buněk, jako je placenta, pupečník či plodové
obaly, se za 30 let dramaticky rozvinul a vedle onemocnění krvetvorby se zaměřuje především na oblast neurologie, imunologie
a regenerativní medicíny,“ uvedl Kořístek. Vědci z Brna se zabývají také výzkumem hojení chronických ran přípravkem z buněk
z pupečníkové krve.
Pupečníková krev zajišťuje výměnu potravy a kyslíku mezi matkou a plodem. Nachází se v placentě a pupeční šňůře, je krví
dítěte, která se nemísí s krví matky. Po porodu se většinou likviduje, obsahuje ale kmenové buňky. Využívá se k léčbě stejných
onemocnění jako jiné zdroje krvetvorných buněk, tedy nádorových onemocnění krvetvorby a vrozených poruch imunity.
„Na rozdíl od zdravých dospělých dárců však obsahuje mnohem méně buněk, takže se využívá většinou u dětí, i když úspěšné
transplantace dospělých byly rovněž provedeny. To je nevýhoda pupečníkové krve,“ vysvětlil vedoucí oddělení buněčné
terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další nevýhodou je poměrně drahé skladování krevních
štěpů, které obsahují asi 100 mililitrů krve.
Pro úspěšnou transplantaci všech krvetvorných buněk je důležitá shoda dárce s příjemcem v pěti hlavních tkáňových znacích.
„Jednu sadu dostane člověk od otce a druhou od matky, má tedy celkem deset sledovaných znaků. Nejlepší je plná shoda, ale
v současné době se u příbuzných dárců dají použít i buňky se shodou pouze na polovině tkáňových znaků,“ dodal Pytlík.
Dárcem tak může být i otec, matka nebo dospělé dítě pacienta.
Dárcovství nepříbuzné pupečníkové krve zabezpečuje v Česku od roku 1996 Banka pupečníkové krve ÚHKT. „Největší rozvoj
dárcovství byl v letech 2000 až 2011, kdy bylo ročně odebíráno několik set štěpů, od roku 2012 jsou to jen desítky štěpů za
rok,“ uvedl Pytlík. Banka má zhruba 4000 štěpů, k léčbě bylo vydáno jen 82, ostatní jsou nadále připravené k použití. Každá
matka může být dárkyní
Důvodem poklesu je rozvoj transplantací krvetvorných buněk od rodičů, dětí nebo sourozenců, kteří mají shodu jen v polovině
znaků. Od roku 2000 se také několikanásobně zvýšil počet dobrovolných dárců krvetvorných buněk v registrech.
Dárkyní pupečníkové krve může být každá matka, která se do programu přihlásí, musí ale rodit v jedné ze tří porodnic, které s
bankou spolupracují, což jsou porodnice v České Lípě, Slaném a Thomayerově nemocnici v Praze. U komerčních bank
pupečníkové krve je možné za poplatek uchovat pupečníkovou krev pro vlastní potřebu. Cena odběru a 20 let uschování
zmraženého materiálu stojí kolem 30.000 korun.
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Využití buněk z pupečníkové krve se v současné době zkoumá asi ve 200 klinických studií. Pomáhají kromě poruch krvetvorby
či imunity také při léčbě autismu nebo dětské mozkové obrny, sdělil ČTK předseda České společnosti pro regenerativní
medicínu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Zdeněk Kořístek. Před 30 lety francouzští lékaři poprvé
úspěšně transplantovali pupečníkovou krev. V Česku to bylo o šest let později.
„Výzkum zaměřený na využití pupečníkové krve a dalších prenatálních tkání či buněk, jako je placenta, pupečník či plodové
obaly, se za 30 let dramaticky rozvinul a vedle onemocnění krvetvorby se zaměřuje především na oblast neurologie, imunologie
a regenerativní medicíny,“ uvedl Kořístek. Vědci z Brna se zabývají také výzkumem hojení chronických ran přípravkem z buněk
z pupečníkové krve.
Pupečníková krev zajišťuje výměnu potravy a kyslíku mezi matkou a plodem. Nachází se v placentě a pupeční šňůře, je krví
dítěte, která se nemísí s krví matky. Po porodu se většinou likviduje, obsahuje ale kmenové buňky. Využívá se k léčbě stejných
onemocnění jako jiné zdroje krvetvorných buněk, tedy nádorových onemocnění krvetvorby a vrozených poruch imunity.
„Na rozdíl od zdravých dospělých dárců však obsahuje mnohem méně buněk, takže se využívá většinou u dětí, i když úspěšné
transplantace dospělých byly rovněž provedeny. To je nevýhoda pupečníkové krve,“ vysvětlil vedoucí oddělení buněčné
terapie Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) Robert Pytlík. Další nevýhodou je poměrně drahé skladování krevních
štěpů, které obsahují asi 100 mililitrů krve.
Pro úspěšnou transplantaci všech krvetvorných buněk je důležitá shoda dárce s příjemcem v pěti hlavních tkáňových znacích.
„Jednu sadu dostane člověk od otce a druhou od matky, má tedy celkem deset sledovaných znaků. Nejlepší je plná shoda, ale
v současné době se u příbuzných dárců dají použít i buňky se shodou pouze na polovině tkáňových znaků,“ dodal Pytlík.
Dárcem tak může být i otec, matka nebo dospělé dítě pacienta. Dárcovství nepříbuzné pupečníkové krve zabezpečuje v Česku
od roku 1996 Banka pupečníkové krve ÚHKT. „Největší rozvoj dárcovství byl v letech 2000 až 2011, kdy bylo ročně odebíráno
několik set štěpů, od roku 2012 jsou to jen desítky štěpů za rok,“ uvedl Pytlík. Banka má zhruba 4000 štěpů, k léčbě bylo
vydáno jen 82, ostatní jsou nadále připravené k použití. Důvodem poklesu je rozvoj transplantací krvetvorných buněk od
rodičů, dětí nebo sourozenců, kteří mají shodu jen v polovině znaků. Od roku 2000 se také několikanásobně zvýšil počet
dobrovolných dárců krvetvorných buněk v registrech. Dárkyní pupečníkové krve může být každá matka, která se do programu
přihlásí, musí ale rodit v jedné ze tří porodnic, které s bankou spolupracují, což jsou porodnice v České Lípě, Slaném a
Thomayerově nemocnici v Praze.
U komerčních bank pupečníkové krve je možné za poplatek uchovat pupečníkovou krev pro vlastní potřebu. Cena odběru a 20
let uschování zmraženého materiálu stojí kolem 30.000 korun.
Foto autor: Ilustrace: Depositphotos
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Mám svůj jasný plán
TISK , Datum: 12.11.2018 , Zdroj: Rytmus života , Strana: 32 , Autor: L. A. Kašparová , Rubrika: Váš příběh

Před pěti lety se Ingrid Beránková Ambruzová začala cítit unavená. A nešlo o pracovní vytížení a málo spánku. O slovo se
přihlásila leukémie.
Kdysi se Ingrid Beránková Ambruzová (34) nezastavila. Vrátila se po studiích v Nizozemí do Česka, pracovala v renomované
právnické firmě a k tomu si doplňovala znalosti o českých zákonech na vysoké škole. Únavu zprvu přičítala svému vytížení,
nebo spíš přetížení. „Ale byly tam určité projevy navíc, třeba se mi špatně dýchalo. I tak jsem tomu nedávala velký význam,
vždyť jsem neměla ani zvýšenou teplotu. Až přišel kolaps,“ vzpomíná Ingrid. Naštěstí ji akutní leukémie »položila« ještě včas,
aby se dala léčit. A také se našel dárce kostní dřeně. „Nevím, kdo dřeň daroval, dárci a příjemci se navzájem neznají,“ říká.
„Jen vím, že šlo o ženu. A cítím k ní úctu a vděk, zachránila mi život.“
V nemocnici strávila několik měsíců. „Byla jsem v Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) v Praze. A chci zdůraznit, jak
je to skvělé zařízení, o pacienty se úžasně starají ve dne v noci, mají k člověku ohromný přístup. Cítíte od všech osobní
empatii. Beru je jako součást svého života. Zasáhlo to celou naši rodinu, t dokážou tam všechny d neuvěřitelně podpořit,“ říká
Ingrid. Dnes nuž dochází jen na kontroly, a vše je v pořádku. „Měla jsem štěstí, vím, že v mnoha případech to takhle růžově
nechodí,“ dodává.
Dnes se právnička Ingrid zabývá ochranou duševního vlastnictví. Její firma zpracovává přihlášky vynálezů a ochranných
známek a ona sama konkrétně pomáhá při licencování biotechnologických vynálezů a léčiv. Původně však byla Ingrid baletkou,
čtyři roky působila v Národním divadle. „Jenže nejistota života tanečníků je obrovská. Stačí zranění, a končíte. Nemluvě o věku.
Chtěla jsem umět i něco jiného, a mladší bratr se tehdy hlásil na práva. Přemluvil mě, že půjdeme spolu. Na škole nás pak
považovali za dvojčata,“ směje se Ingrid.
Vedle práce si užívá i koníčků. „Například koní,“ usmívá se. „Golfu s manželem, hry na klavír. »Adoptovali« jsme fenku z
depozitu »Buldočí naděje«, a teď se mnou chodí i do práce. Nemoc mi změnila pohled na priority, daleko víc si uvědomuji, jak
cenné jsou obyčejné záležitosti. Najednou vidíte, že spokojená každodennost je daleko víc než nějaké »výlety do výšin«. I když
člověk má mít vize. Já mám zcela konkrétní plán: Žít co nejspokojenější život a snažit se, aby byl co nejdelší.“
***
Ke studiu práv mne přemluvil mladší bratr
Foto autor: Foto: I. Kahún / RŽ / PS (2), archiv (1)
Foto popis: Balet je krásný, ale Ingrid se nakonec rozhodla pro práva
Foto popis: S »kolegyní«, americkou kokršpanělkou Bonnie
Foto popis: Ingrid Beránková Ambruzová překonala leukémii díky dárkyni kostní dřeně. Více o dárcovství na www.kostnidren.cz
nebo www.darujzivot.cz.
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Vzdělávací kurzy České lékařské komory
TISK , Datum: 26.11.2018 , Zdroj: TEMPUS Medicorum , Strana: 46

Oddělení vzdělávání ČLK
Lékařská 2, 150 30 Praha 5 tel. 234 760 711, 234 760 710 fax 257 220 618 e-mail: vzdelavani@clkcr.cz seminar@clkcr.cz
Prihlášky a bližší informace ke kurzum na www.lkcr.cz Podrobné informace týkající se organizace a průběhu kurzu obdrží
přihlášení účastníci 10 dnů před konáním kurzu.
Věnujte pozornost zasílaným informacím, neboť místo konání kurzu může být změněno.
Pro účastníky je zajištěno občerstvení.
Obvyklý začátek víkendových kurzů: 9.00 hod.
Každá vzdělávací akce ČLK je pořádána v souladu se SP č. 16.
Účastnické poplatky: viz informace na www.lkcr.cz
UPOZORNĚNÍ: Případné změny jsou průběžně aktualizovány na www.lkcr.cz 80–92/18 Neodkladná resuscitace a první pomoc
při ohrožení života
Vzdělávací akce organizuje ČLK ve spolupráci s MUDr. Milanem Brázdilem.
Jednotlivá místa a termíny viz www.lkcr.cz, vzdělávání, kurzy ČLK
67/18 Doporučení u infekčních onemocnění v těhotenství Datum: 1. 12. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743
Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 510 Kč Přednášející: MUDr. Zuzana Blechová, Ph. D., Infekční klinika
Nemocnice Na Bulovce
109/18 Dětská oftalmologie Datum: 1. 12. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF, Budějovická 15/743 Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč Přednášející: MUDr. Marcela Michaličková • Základy strabismu a amblyopie.
• Refrakční vady u dětí, současné možnosti ovlivnění progrese myopie.
• Zevní oční záněty, vrozená neprůchodnost slzných cest.
• Nitrooční záněty u dětí.
105/18 I malá změna v komunikaci s pacientem zvýší míru jeho spolupráce Datum: 1. 12. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2,
Oválná pracovna ČLK Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Nespolupracující pacient zvyšuje míru stresu a vyčerpání lékaře, protože s ním komunikuje vyhroceným způsobem, častěji se z
různých příčin vrací (v ambulantní sféře) nebo se dožaduje konzultace s lékařem (v nemocnici). Lékař nemá času nazbyt,
přesto existují možnosti, jak bez výrazných nároků na čas navíc zvýšit ochotu pacienta a také jeho rodiny nebo doprovodu ke
konstruktivní spolupráci a tím usnadnit lékaři jeho obtížnou práci. Dojde i na psychologii.
129/18 Novinky ve vnitřním lékařství (a příbuzných oborech) Datum: 1. 12. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 5
hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc. MUDr. Radkin Honzák, CSc.
• Psychiatrie a psychologie.
Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
• Diabetologie.
MUDr. Martin Matějů, Ph. D.
• Onkologie.
MUDr. Pavel Trachta, Ph. D.
• Metabolická péče.
Doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc.
• Kardiologie.
135/18 Postgraduální akademie: Staré je dobré – nebo potřebujeme nové? Otazníky současné interny Datum: úterý 4. 12.
2018, 14.00–18.30 hod.
Místo: Praha 1, Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42 Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Richard Češka, CSc. 118/18 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností Datum:
čtvrtek 6. 12. 2018, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD Praha 4-Podolí Kurz je zaměřen především na zvládnutí a
dostatečné procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, aby
k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti ověřit. Součástí
kurzu je jednak závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.
136/18 „Můžeme to, co umíme?“ Kontroverzní témata mezi současnou medicínou a etikou Datum: čtvrtek 6. 12. 2018, 9.30–
16.00 hod.
Místo: Kongresové centrum Hotel Olšanka, Táboritská 23, Praha 3 Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 1200
Kč člen ČLK, 1400 Kč ostatní • Molekulární genetika a její zatím tušené etické problémy. • Postgenomický svět. Etika v
postgenomickém světě.
• Právní pohled na nové technologie, informační společnost
a vztah pacient–lékař.
• Editace genomu – řízená evoluce, verze 4.0?
• Možnosti a meze současné transplantologie.
• Jaká je budoucnost lidstva s editovaným genomem?
• Lékařské tajemství – od Hippokrata až do dnešních dnů. • Meze a dilemata zachovávání lékařského tajemství v denní
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klinické praxi.
• Právní ochrana lidského genomu.
• Odmítnutí a ukončení péče o pacienta z pohledu práva
a etiky.
114/18 Rehabilitační a ergonomické aspekty onemocnění hybného systému Datum: 8. 12. 2018 Místo: Praha 4, Hotel ILF,
Budějovická 15/743 Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc.
• Ergonomie a její uplatnění v rehabilitaci (myoskeletální
ergonomie).
• Profesionálně podmíněná onemocnění hybného systému (páteř a onemocnění horních končetin z přetížení). • Ergonomické a
rehabilitační aspekty práce vsedě a u počítače, problematika stresu.
• Ergonomické a rehabilitační aspekty práce vestoje, manipulace břemen.
• Ergonomie školního věku a prevence VDT.
110/18 S medicínou mě baví svět – workshop Datum: 8. 12. 2018 Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 4 hodiny Počet
kreditů: 4 Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová 83 % českých lékařů se podle studie ČLK cítí ohroženo vyhořením, 34 %
vykazuje jeho střední až těžké příznaky. Vyhoření přitom významně zvyšuje riziko profesních chyb, snižuje výkonnost, empatii i
komunikační schopnosti, přináší dokonce i somatické obtíže. Co můžeme udělat pro to, aby nás i po letech s medicínou bavil
svět? A co můžeme udělat pro sebe, abychom mohli ještě lépe pomáhat našim pacientům? Jak vypadá „mapa štěstí“? Prakticky
zaměřený workshop v malé skupině nabízí inspiraci ze zahraničí i jiných oborů, prostor dopřát si chvíli k zastavení a reflexi i
přímo si vyzkoušet v bezpečném prostředí různé techniky podpory osobní resilience. Pro maximální efektivitu bude mít každý z
účastníků následně možnost rozebrat a doladit svoji konkrétní „mapu štěstí“ na osobním koučovacím sezení.
Cena zahrnuje účast na workshopu, veškeré materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy do 2 měsíců po
workshopu).
133/18 Postgraduální akademie: Psychiatrie Datum: pondělí 10. 12. 2018, 14.00–18.00 hod.
Místo: Praha 2, Karlovo náměstí 5, Kongresové centrum Vavruška Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: doc. MUDr. Jan Vevera, Ph. D.
137/18 Postgraduální akademie: Reprodukční medicína Datum: čtvrtek 13. 12. 2018, 14.00–17.30 hod.
Místo: Praha 1, Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 1052/42 Délka: 3 hodiny Počet kreditů: 3 Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc.
6/19 Lékař sám sobě Datum: 12. 1. 2019 Místo: Praha 5, IQ pohybové centrum, Nádražní 740/56 Délka: 6 hodin Počet kreditů:
6 Účastnický poplatek: 800 Kč Lektor: Mgr. Daniel Müller Seminář nelékaře, pohybového terapeuta Mgr. Daniela Müllera, se
zabývá praktickými radami pro každodenní práci lékaře jak v profesním, tak v soukromém životě z hlediska pohybového
aparátu. Zahrnuje rady pro správné sezení, stání, úpravu pracovního prostoru a nabízí řešení nesprávných pohybových
stereotypů. Seminář je doplněn cvičební hodinou s praktickými ukázkami, jak předcházet bolestem hlavy či zad, jak řešit např.
haluxy nebo předcházet inkontinenci. Součástí semináře je i doporučení vhodných pomůcek pro cvičení.
35/19 Dětská dermatologie Datum: středa 16. 1. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Účastnický poplatek: 300 Kč Přednášející: prim. MUDr.
Štěpánka Čapková MUDr. Jana Čadová • Exantémy u dětí.
Prim. MUDr. Štěpánka Čapková • Pigmentové névy u dětí.
20/19 Vybrané kapitoly z infekčního lékařství pro praktické lékaře Datum: 19. 1. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno
Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph. D.
Kurz určený pro lékaře primární péče seznámí posluchače s diagnostikou a léčbou nejčastějších klinických stavů, v jejichž
etiologii se uplatňují infekční agens. Absolvent kurzu se dozví, jak racionálně postupovat u pacientů s horečnatým stavem,
syndromem akutního průjmu, exantémem, uzlinovým syndromem či suspektní akutní virovou hepatitidou. V kurzu bude rovněž
zmíněna problematika lymeské boreliózy a chlamydiových infekcí. Přednesená sdělení budou doplněna názornými kazuistikami
a obrazovou dokumentací z ambulantní praxe.
19/19 Jak nebýt obětí stresu a syndromu vyhoření při práci ve zdravotnictví Datum: 19. 1. 2019 Místo: Praha, místo bude
upřesněno Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová Společná diskuse
nad stresory, příčinami a specifiky nadprůměrně vysoké stresové zátěže ve zdravotnictví a neoddělitelností stresu v práci a
soukromí. Možnosti předcházení stresu a syndromu vyhoření a řešení takových situací v životě lékařů, když už nastanou.
Program je veden interaktivní metodou, jeho součástí je i test stresuodolnosti. Dojde také na nácvik konkrétních relaxačních
technik. Program je přizpůsoben konkrétní pracovní praxi účastníků – lékařů.
1/19 Postgraduální akademie: Idiopatické střevní záněty Datum: středa 23. 1. 2019, 14.00–17.40 hod.
Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 350 Kč
Odborný garant: prof. MUDr. Julius Špičák, CSc., doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
2/19 Metabolické a kardiovaskulární poruchy seniorů a příprava k operačnímu výkonu Datum: 26. 1. 2019 Místo: Praha, místo
bude upřesněno Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
• Chirurgická problematika vyššího věku.
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
• Kardiovaskulární komplikace a operační výkon u seniorů. Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Renální onemocnění a metabolické poruchy v předoperační přípravě.
8/19 Infekční nemoci Datum: 26. 1. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický
poplatek: 510 Kč Koordinátor: doc. MUDr. Václav Dostál Doc. MUDr. Václav Dostál • Úvod k tématu – úskalí „chronických“
infekcí se zaměřením na boreliovou a chlamydiovou etiologii.
Doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc.
• Existuje „chronická“ borelióza?
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MUDr. Hana Roháčová, Ph. D.
• Jak na plicní chlamydie, diagnostika a léčba.
RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph. D.
• Interpretace výsledků laboratorních vyšetření v ambulanci praktického lékaře.
33/19 Funkční vyšetření v pneumologii Datum: 26. 1. 2019 Místo: Praha 8, Uniclinic s.r.o., Čimická 37 Délka: 10 hodin Počet
kreditů: 6 Účastnický poplatek: 1000 Kč Koordinátor: MUDr. Jan Chlumský, Ph. D.
Přednášející: MUDr. Jan Chlumský, Ph. D., MUDr. Jana Kociánová, MUDr. Eva Voláková, MUDr. Stanislava Kacrová, MUDr.
Jarmila Fišerová, MUDr. Vladimír Zindr Funkční vyšetření patří mezi základní vyšetřovací metody v pneumologii a příbuzných
oborech. Umožňuje nejen porozumět patofyziologickým mechanismům plicních onemocnění, ale jeho použití v klinické praxi
pomáhá významným způsobem v diferenciální diagnostice plicních onemocnění, rozlišení nebo určení podílu onemocnění
plicních, neuromuskulárních a kardiovaskulárních. Funkční vyšetření plic se rovněž významně podílí na diagnostice a
monitorování plicních onemocnění a má velkou výpovědní hodnotu pro určení prognózy plicních či některých
neuromuskulárních a kardiovaskulárních onemocnění. Navíc tvoří zcela nezbytnou součást předoperačních vyšetření hrudních
i některých mimohrudních operací.
Cílem kurzu je seznámit posluchače: • se základy fyziologie a patofyziologie dýchání, • s jednotlivými metodami vyšetření funkce
respiračního
systému, • s principy hodnocení těchto vyšetření, • s klinickým významem jednotlivých vyšetření pro onemocnění/funkci
jednotlivých systémů, • s kontrolou kvality funkčních laboratoří a jednotlivých
vyšetření.
Kurz je určen: • Pro lékaře zejména následujících oborů: pneumologie, alergologie, pracovní lékařství, tělovýchovné lékařství a
rehabilitace.
13/19 Negativní vlivy na posturu dětí a jejich možná náprava Datum: 2. 2. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 6
hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: RNDr. Věra Filipová Současný stav výskytu vadného držení
těla dětí školního věku, pohybová aktivita (PA), bolestivé stavy (studie SZÚ 2016). Příčiny výskytu poruch PA u dětí školního
věku, legislativa, ergonomické aspekty, uspořádání lavic ve třídách, principy preventivních pohybových přístupů ve školách,
psychomotorikou k radosti z pohybu, dále problematika školních brašen a lehátek v MŠ.
Mohou být praktikovány ukázky pohybového programu na židlích, nejen ve třídách.
37/19 Úhrada ambulantní specializované péče v roce 2018 a 2019 Datum: středa 6. 2. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Účastnický poplatek: 300 Kč Přednášející: Mgr. MUDr.
Dagmar Záleská 39/19 Difterie – nová hrozba současnosti?
Datum: čtvrtek 7. 2. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Účastnický poplatek: 300 Kč Přednášející: MUDr.
Kateřina Fabiánová, Ph. D. 16/19 Cestovatel v ordinaci praktického lékaře Datum: 9. 2. 2019 Místo: Brno, místo bude
upřesněno Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph. D.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejčastějšími zdravotními obtížemi souvisejícími s cestováním a možnostmi jejich
prevence. Absolvent kurzu se dozví, jaké vakcíny je vhodné aplikovat cestovatelům před odjezdem do rizikových oblastí, jak
racionálně indikovat antimalarickou profylaxi a jak postupovat při diagnostice a léčbě nejčastěji importovaných nákaz.
32/19 Akutní stavy z pohledu roku 2019 Datum: 9. 2. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 7 hodin Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc. 10/19 Resuscitace novorozence s praktickým
nácvikem dovedností Datum: čtvrtek 14. 2. 2019, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD Praha 4-Podolí Kurz je zaměřen především na zvládnutí a
dostatečné procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, aby
k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti ověřit. Součástí
kurzu je jednak závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.
4/19 Strabismus Datum: 16. 2. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek:
660 Kč Přednášející: MUDr. Jan Krásný Náplní je získat všeobecný přehled dané problematiky v dětském, ale i dospělém věku.
Je určen především pro mladé oftalmology, ale i pediatry a neurology zajímající se o strabismus.
• Vyšetřovací metody.
• Typy dynamického a paralytického strabismu.
• Konzervativní terapie včetně tupozrakosti.
• Chirurgická terapie.
36/19 Nové postupy v transfuzním lékařství Datum: 16. 2. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 5 hodin Počet
kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
MUDr. Martin Písačka (ÚHKT, Praha) • Novinky v oblasti vyšetřování krevních skupin a protilátek. MUDr. Daniela Dušková, Ph.
D. (VFN, Praha) • Testování infekčních markerů u dárců krve s cílem minimalizovat riziko přenosu infekce transfuzí aneb lze
nastavit optimální algoritmus?
Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. (ÚHKT, Praha) • Nové postupy v terapeutických hemaferézách.
Mgr. Hana Tereza Bolcková (ÚHKT, Praha) • Heparinem indukovaná trombocytopenie.
Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. (ÚHKT, Praha) • Podání transfuzních přípravků.
38/19 Nedonošený novorozenec v praxi PLDD Datum: středa 20. 2. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Účastnický poplatek: 300 Kč Přednášející: MUDr. Petra
Šaňáková, MUDr. Zuzana Staníčková, ÚPMD, poradna pro rizikové novorozence Kurz pro PLDD zaměřený na praktické
aspekty a specifika péče o novorozence původně nezralé a/nebo se závažnou perinatální anamnézou. Náplní kurzu budou
praktická doporučení na řešení nejčastějších problémů spojených s nedonošeností především v prvních dvou letech života
(anemie, osteopenie, růstové křivky, PMV atd.).
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9/19 Škola zad Datum: 23. 2. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek:
660 Kč Přednášející: MUDr. Sylva Gilbertová, CSc., MUDr. Dagmar Smilková Témata praktická – nácvik správného držení těla,
kompenzační cvičení, rozcvička, výuka správných pohybových stereotypů v rámci pracovních a mimopracovních činností,
úlevové a relaxační polohy, pomůcky.
Témata teoretická – příčiny bolestí zad, základy anatomie a funkce páteře, svalová dysbalance, životospráva a léčba bolestí
zad, psychologické aspekty bolestí zad, základy ergonomie.
17/19 Cestovatel v ordinaci praktického lékaře Datum: 2. 3. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 5 hodin Počet
kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph. D.
Cílem kurzu je seznámit posluchače s nejčastějšími zdravotními obtížemi souvisejícími s cestováním a možnostmi jejich
prevence. Absolvent kurzu se dozví, jaké vakcíny je vhodné aplikovat cestovatelům před odjezdem do rizikových oblastí, jak
racionálně indikovat antimalarickou profylaxi a jak postupovat při diagnostice a léčbě nejčastěji importovaných nákaz.
31/19 Kurz z pediatrie Datum: 2. 3. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický
poplatek: 660 Kč Koordinátor: MUDr. Petra Šaňáková 14/19 Posturální predispozice a hraniční nálezy v držení těla Datum: 9. 3.
2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: doc.
MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Postura – držení těla je dáno endogenními a exogenními faktory. V kurzu budou zmíněny především endogenní faktory čili
predispozice držení těla. Kurz bude obsahovat poznatky z vývojové kineziologie. Bude prezentován polohový asymetrický
syndrom. Dále budou uvedeny dysbalance svalové a možnost jejich ovlivnění. Součástí kurzu bude také diagnostika a aktivace
hlubokého svalového stabilizačního systému. Účastníci kurzu mohou některé cviky praktikovat.
22/19 Time management pro lékaře aneb život 24/7 Datum: středa 13. 3. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Účastnický poplatek: 300 Kč Přednášející: MUDr. Pavla
Mendlová Časové zatížení je podle studie ČLK nejhorším stresorem lékařů, společně se zdravotnickou legislativou. Významně
tak přispívá k riziku vyhoření s veškerými důsledky včetně profesních chyb, snížení výkonnosti a narušení sociálních vazeb. Co
všechno se dá stihnout? Co můžeme udělat pro to, aby se stihlo všechno důležité? A co je pro mě to důležité, co rozhodně chci
a potřebuji stihnout? Další interaktivní přednáška z cyklu S medicínou mě baví svět nabídne v konkrétních příbězích klíčové
techniky efektivního time managementu i praktické tipy pro úspěšnou organizaci času v denní praxi.
21/19 Vybrané kapitoly z infekčního lékařství pro praktické lékaře Datum: 16. 3. 2019 Místo: Brno, místo bude upřesněno
Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph. D.
Kurz určený pro lékaře primární péče seznámí posluchače s diagnostikou a léčbou nejčastějších klinických stavů, v jejichž
etiologii se uplatňují infekční agens. Absolvent kurzu se dozví, jak racionálně postupovat u pacientů s horečnatým stavem,
syndromem akutního průjmu, exantémem, uzlinovým syndromem či suspektní akutní virovou hepatitidou. V kurzu bude rovněž
zmíněna problematika lymeské boreliózy a chlamydiových infekcí. Přednesená sdělení budou doplněna názornými kazuistikami
a obrazovou dokumentací z ambulantní praxe.
24/19 Time management pro lékaře aneb život 24/7 – workshop Datum: 16. 3. 2019 Místo: Brno, místo bude upřesněno Délka:
4 hodiny Počet kreditů: 4 Kapacita: 12 účastníků Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová Časové zatížení je podle studie ČLK
nejhorším stresorem lékařů, společně se zdravotnickou legislativou. Významně tak přispívá k riziku vyhoření s veškerými
důsledky včetně profesních chyb, snížení výkonnosti a narušení sociálních vazeb. Co všechno se dá stihnout? Co můžeme
udělat pro to, aby se stihlo všechno důležité? A co je pro mě to důležité, co rozhodně chci a potřebuji stihnout?
Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou mě baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé
techniky time managementu, dopřát si chvíli prostor k zastavení a refl exi i získat inspiraci ze zahraničí i jiných oborů. Pro
maximální efektivitu bude mít každý z účastníků následně možnost rozebrat a doladit svůj konkrétní „plán organizace času“ na
osobním koučovacím sezení.
Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy do
2 měsíců po workshopu).
12/19 Dětská oftalmologie Datum: 16. 3. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický
poplatek: 510 Kč Přednášející: MUDr. Anna Zobanová Kurz z dětské oftalmologie má velmi praktické zaměření a přinese
posluchačům odpovědi na otázky, které kladou rodiče lékaři při poruchách týkajících se zraku (slzení, mrkání, nystagmus,
šilhání, porucha zaostřování apod.).
28/19 Děti se specifickými poruchami učení a chování v ordinaci dětského lékaře Datum: 23. 3. 2019 Místo: Praha, místo bude
upřesněno Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 510 Kč Přednášející: PhDr. Lenka Krejčová, Ph. D.
Specifické poruchy učení a chování (SPUCH), tedy dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie či ADHD, se mohou projevit u
asi deseti procent populace dětí. Některé rizikové faktory uvedených diagnóz můžeme sledovat už u dětí v raném věku nebo v
době předškolního vzdělávání. Dětští lékaři jsou pro mnohé rodiče jediní odborníci v péči o děti, s nimiž se potkávají. Mohou se
tedy na ně obrátit i s žádostí o radu v případě těchto obtíží.
Seminář stručně nastíní, v čem spočívají typické symptomy SPUCH, čeho si lze u dětí všímat, nač se ptát rodičů. Zároveň
budeme diskutovat o tom, jaké možnosti intervence mají pediatři, co mohou rodičům doporučit. Mimoto budou uvedeny
standardní postupy podpory a instituce, na které mohou lékaři rodiče s dětmi odkázat.
23/19 Time management pro lékaře aneb život 24/7 – workshop Datum: 23. 3. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno
Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Kapacita: 12 účastníků Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová Časové zatížení je podle studie
ČLK nejhorším stresorem lékařů, společně se zdravotnickou legislativou. Významně tak přispívá k riziku vyhoření s veškerými
důsledky včetně profesních chyb, snížení výkonnosti a narušení sociálních vazeb. Co všechno se dá stihnout? Co můžeme
udělat pro to, aby se stihlo všechno důležité? A co je pro mě to důležité, co rozhodně chci a potřebuji stihnout?
Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou mě baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé
techniky time managementu, dopřát si chvíli prostor k zastavení a refl exi i získat inspiraci ze zahraničí i jiných oborů. Pro
maximální efektivitu bude mít každý z účastníků následně možnost rozebrat a doladit svůj konkrétní „plán organizace času“ na
osobním koučovacím sezení.
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Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy do
2 měsíců po workshopu).
7/19 Postgraduální akademie: S imunologií mezi obory Datum: čtvrtek 28. 3. 2019, 14.00–19.00 hod.
Místo: Místo: Erbia Congress Centrum, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 350
Kč Odborný garant: MUDr. Zuzana Humlová, Ph. D. 30/19 Řídit, nebo vést – je, nebo není to totéž? Datum: 30. 3. 2019 Místo:
Praha, místo bude upřesněno Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: Ing. Zuzana Hekelová
Ani ve zdravotnictví nestačí k manažerskému úspěchu jen odborné kvality. Program je věnován komplexnímu pohledu na
management a leadership v kontextu zdravotnictví a systematicky prochází všechny kompetence lékařů ve vedoucí pozici.
Účastníci kurzu si odnesou individuální plán pro svůj další manažerský rozvoj.
Kurz je určen pro všechny lékaře ve vedoucích pozicích, kteří již manažerské zkušenosti mají, pro ty, kteří jako manažeři pracují
relativně krátkou dobu nebo se na takovou pozici chystají.
5/19 Pedooftalmologie Datum: 6. 4. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 5 hodin Počet kreditů: 5 Přednášející:
MUDr. Jan Krásný Kurz je určen pro oftalmology se zájmem o dětskou problematiku v očním lékařství a bude zaměřen
především na doporučené postupy a diferenciální diagnostiku. Doplňuje a aktualizuje příslušnou kapitolu v učebnici Oční
lékařství. Zároveň splňuje podmínku pro zájemce ze styčných oborů. K dispozici budou schémata léčby k jednotlivým okruhům,
která budou ke stažení na USB v době kurzu. • Léčba očních zánětů v dětství.
• Dětské uveitidy.
• Systémové choroby včetně alergie a oko. • Dětská oční onkologie.
15/19 Funkční poruchy pánve Datum: 6. 4. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6
Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc.
Pánev je křižovatka statiky těla. Svalové dysbalance v této oblasti se klinicky projevují jako dolní zkřížený syndrom. Dochází k
přetěžování svalových skupin a tím k bolestivým stavům v této oblasti. Naopak u jiných svalových skupin dochází k oslabení.
Také v oblasti pánve a kolem pánve jsou svaly, které mohou být v bolestivém napětí. Refl exní změny se mohou vyskytnout i v
měkkých tkáních. Při znalosti těchto funkčních vztahů je možno funkční poruchy ovlivnit neurofyziologickými technikami.
Součástí kurzu jsou praktické ukázky.
25/19 Pozitivní komunikace s negativním pacientem Datum: středa 10. 4. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Klub ČLK Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Účastnický poplatek: 300 Kč Přednášející: MUDr. Pavla
Mendlová Způsob vzájemné komunikace mezi lékařem a pacientem může značně přispívat k úspěšné léčbě pacienta a radosti z
práce lékaře, může se ale také z různých důvodů stát významným stresorem pro obě strany. Co můžeme udělat pro to, aby se
komunikace nesla co nejvíce v pozitivním duchu užitečném pro nás i pacienta? Jak se dá spolupracovat s pacientem primárně
negativně nastaveným, nespolupracujícím, agresivním? A jak sám sebe podpořit v konfl iktních situacích? Další interaktivní
přednáška z cyklu S medicínou mě baví svět nabídne v konkrétních příbězích techniky efektivního naslouchání, vyjednávání a
řešení konfl iktů i praktické tipy pro úspěšnou komunikaci v obtížných situacích v denní praxi.
29/19 Děti se specifickými poruchami učení a chování v ordinaci dětského lékaře Datum: čtvrtek 11. 4. 2019, 16.30–18.00 hod.
Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 2 hodiny Počet kreditů: 2 Účastnický poplatek: 300 Kč Přednášející: PhDr. Lenka
Krejčová, Ph. D.
Specifické poruchy učení a chování (SPUCH), tedy dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie či ADHD, se mohou projevit u
asi deseti procent populace dětí. Některé rizikové faktory uvedených diagnóz můžeme sledovat už u dětí v raném věku nebo v
době předškolního vzdělávání. Dětští lékaři jsou pro mnohé rodiče jediní odborníci v péči o děti, s nimiž se potkávají. Mohou se
tedy na ně obrátit i s žádostí o radu v případě těchto obtíží.
Seminář stručně nastíní, v čem spočívají typické symptomy SPUCH, čeho si lze u dětí všímat, nač se ptát rodičů. Zároveň
budeme diskutovat o tom, jaké možnosti intervence mají pediatři, co mohou rodičům doporučit. Mimoto budou uvedeny
standardní postupy podpory a instituce, na které mohou lékaři rodiče s dětmi odkázat.
27/19 Pozitivní komunikace s negativním pacientem – workshop Datum: 13. 4. 2019 Místo: Brno, místo bude upřesněno Délka:
4 hodiny Počet kreditů: 4 Kapacita: 12 účastníků Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová Způsob vzájemné komunikace mezi
lékařem a pacientem může značně přispívat k úspěšné léčbě pacienta a radosti z práce lékaře, může se ale také z různých
důvodů stát významným stresorem pro obě strany. Co můžeme udělat pro to, aby se komunikace nesla co nejvíce v pozitivním
duchu užitečném pro nás i pacienta? Jak se dá spolupracovat s pacientem primárně negativně nastaveným,
nespolupracujícím, agresivním? A jak sám sebe podpořit v konfl iktních situacích?
Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S medicínou mě baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé
techniky efektivního naslouchání, vyjednávání a řešení konfl iktů, dopřát si chvíli prostor k zastavení a refl exi i získat inspiraci
ze zahraničí i jiných oborů. Pro maximální efektivitu bude mít každý z účastníků následně možnost rozebrat a doladit svůj
konkrétní „komunikační plán“ na osobním koučovacím sezení. Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré
materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy do 2 měsíců po workshopu).
18/19 Antibiotická terapie v primární péči Datum: 27. 4. 2019 Místo: Brno, místo bude upřesněno Délka: 5 hodin Počet kreditů:
5 Účastnický poplatek: 660 Kč Přednášející: MUDr. Milan Trojánek, Ph. D.
Kurz zaměřený na racionální antibiotickou terapii nejčastějších komunitních infekcí v dětském i dospělém věku. Účastník kurzu
se seznámí s přehledem nejčastěji užívaných antibiotik, jejich základními vlastnostmi a problematikou antibiotické rezistence.
26/19 Pozitivní komunikace s negativním pacientem – workshop Datum: 4. 5. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka:
4 hodiny Počet kreditů: 4 Kapacita: 12 účastníků Přednášející: MUDr. Pavla Mendlová Způsob vzájemné komunikace mezi
lékařem a pacientem může značně přispívat k úspěšné léčbě pacienta a radosti z práce lékaře, může se ale také z různých
důvodů stát významným stresorem pro obě strany. Co můžeme udělat pro to, aby se komunikace nesla co nejvíce v pozitivním
duchu užitečném pro nás i pacienta? Jak se dá spolupracovat s pacientem primárně negativně nastaveným,
nespolupracujícím, agresivním? A jak sám sebe podpořit v konfl iktních situacích? Další prakticky zaměřený workshop z cyklu S
medicínou mě baví svět nabízí možnost vyzkoušet si v malé skupině různé techniky efektivního naslouchání, vyjednávání a
řešení konfl iktů, dopřát si chvíli prostor k zastavení a refl exi i získat inspiraci ze zahraničí i jiných oborů. Pro maximální
efektivitu bude mít každý z účastníků následně možnost rozebrat a doladit svůj konkrétní „komunikační plán“ na osobním
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koučovacím sezení.
Účastnický poplatek zahrnuje účast na workshopu, veškeré materiály a hodinu individuálního koučování (termín dle domluvy do
2 měsíců po workshopu).
11/19 Resuscitace novorozence s praktickým nácvikem dovedností Datum: čtvrtek 16. 5. 2019, 9.00–12.30 hod.
Místo: ÚPMD, Podolské nábřeží 157/36, Praha 4-Podolí Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4 Účastnický poplatek: 1200 Kč
Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Straňák, CSc., MBA, ÚPMD Praha 4-Podolí Kurz je zaměřen především na zvládnutí a
dostatečné procvičení praktických dovedností při resuscitaci novorozence. Je určen jen pro malou skupinu posluchačů tak, aby
k nácviku dovedností bylo dostatečné množství času a každý účastník měl možnost si své praktické dovednosti ověřit. Součástí
kurzu je jednak závěrečný test, při jehož úspěšném absolvování získá posluchač certifikát o tom, že ovládá základní dovednosti
týkající se zajištění novorozence na porodním sále, a jednak možnost návštěvy na oddělení RES a JIP v perinatologickém
centru s diskusí o zajímavých případech. Kurz bude veden formou workshopu.
34/19 Dětská gastroenterologie Datum: 25. 5. 2019 Místo: Praha, místo bude upřesněno Délka: 4 hodiny Počet kreditů: 4
Účastnický poplatek: 510 Kč Přednášející: MUDr. Kristýna Zárubová, MUDr. Ivana Čopová • Cizí tělesa – co se zvládne bez
gastroenterologa.
• Krvácení do GIT v ordinaci PLDD.
• IBD – včasná diagnóza může zachránit život.
• Zmatky s celiakií a jak se zorientovat.
3/19 Metabolické a kardiovaskulární poruchy seniorů a příprava k operačnímu výkonu Datum: 8. 6. 2019 Místo: Praha, místo
bude upřesněno Délka: 6 hodin Počet kreditů: 6 Účastnický poplatek: 660 Kč Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
Prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
• Chirurgická problematika vyššího věku.
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
• Kardiovaskulární komplikace a operační výkon u seniorů. Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.
• Renální onemocnění a metabolické poruchy v předoperační přípravě.
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Zpět
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Vývoj moderní genové terapie v českých podmínkách
TISK , Datum: 11.12.2018 , Zdroj: Medical Tribune , Strana: 7 , Autor: kol , Rubrika: Příloha - Informace/Excerpta/Zajímavosti

Zástupci Ústavu hematologie a krevní transfuze (ÚHKT) a nadnárodní společnosti Block uzavřeli 26. listopadu 2018
memorandum o vzájemné spolupráci, jejímž cílem je zaměřit se na nové technologie čistých prostor, v nichž se vyvíjejí a
vyrábějí produkty moderní genové terapie v České republice.
Oba zástupci prosazují nezbytnost vysoce technologických požadavků na výrobní prostory pro výzkum, vývoj a výrobu
imunoterapeutických léčivých přípravků obsahujících živé buňky. Primárním cílem je zaměřit se na nové technologie čistých
prostor, v nichž se produkty moderní genové terapie vyvíjejí a vyrábějí, aby byly splněny i vysoké požadavky na bezpečnost
výroby. K novým technologiím čistých prostor patří zejména uzavřené izolátorové technologie s validovanou dekontaminací –
sterilizací parami peroxidu vodíku. Jedná se o uznávanou metodu, která využívá 30% roztok peroxidu vodíku. Společnost Block
disponuje díky dlouhodobé spolupráci s Mikrobiologickým ústavem Akademie věd ČR metodikou pro dekontaminaci a sterilizaci
parami peroxidu vodíku, díky čemuž je možné vytvářet pracoviště s vysokými nároky na sterilní prostředí, které je pro práci s
mikroorganismy naprosto nezbytné.
Jak vysvětluje předseda představenstva společnosti Block Ing. Rudolf Limberský, díky patentované technologii společnosti
Block za pomoci speciálního zařízení Puriter dochází k odpařování kapalného peroxidu vodíku, jehož páry jsou následně
distribuovány do cílových prostor, které je třeba dekontaminovat/sterilizovat. Díky jeho silným dezinfekčním účinkům dochází ke
sterilizaci bez nutnosti jakéhokoli mechanického zásahu. Vzhledem k tomu, že se tyto páry dostávají i do špatně přístupných
míst, je účinnost dekontaminace velmi vysoká. Ověření účinnosti se provádí pomocí tzv. biologických indikátorů. Jedná se o
spóry velice odolného mikroorganismu Geobacillus stearothermophilus, které jsou naneseny na nosiči, jenž je umístěn do
cílového prostoru a vystaven působení par H2O2. Po ukončení dekontaminace je vzorek přesunut do inkubátoru a následně
se vyhodnotí, zda došlo k likvidaci spór.
Tato technologie je hojně využívána již od druhé poloviny 90. let a postupně vytlačuje původně užívané metody, jako je běžná
sanitace nebo dekontaminace pomocí formaldehydu či oxidu chloričitého, které jsou vysoce škodlivé zdraví i životnímu
prostředí. Páry peroxidu vodíku se rozkládají na kyslík a vodu, a nedochází tedy ke vzniku agresivních reziduí. I díky tomu je
tato metoda uznána organizací EPA (Enviromental Protection Agency).
Moderní genová terapie
ÚHKT je největším hematologickým centrem v ČR, poskytujícím specializovanou léčbu již šedesát let. Špičkoví lékaři a tým osmi
desítek vědců zde pátrají po příčinách vzniku poruch krvetvorby a po tom, jak je co nejúčinněji léčit. Se svými výsledky patří
ÚHKT k nejlepším v oboru a je srovnatelný se světovými pracovišti. „Splnění cílů memoranda přinese ÚHKT přístup k novým
výrobním technologiím, které umožní zvýšit kapacitu výroby imunoterapeutických přípravků, zejména genové terapie, pro
pacienty ústavu a firmě Block zdokonalení již vyráběných izolátorů tak, aby splňovaly náročné požadavky na bezpečnost pro
zpracování lidských tkání a buněk a pokročilou výrobu léčivých přípravků moderní genové terapie,“ říká ředitel ÚHKT prof.
MUDr. Petr Cetkovský, Ph. D., MBA. Součástí podepsaného memoranda je také spolupráce obou subjektů na úrovni
pregraduálního i postgraduálního vzdělávání. Dalším cílem je společná prezentace obou subjektů a výsledků jejich spolupráce
na mezinárodních sympoziích a konferencích.
V roce 2014 ustanovil ředitel ÚHKT prof. Cetkovský Imunoterapeutickou skupinu – tým špičkových kliniků, vědců a odborníků
na regulační otázky, která pod vedením MUDr. Petra Lesného, Ph. D., řídí vývoj a klinická hodnocení vlastních léčivých
přípravků moderní terapie vyráběných v ÚHKT. Během čtyř posledních let získal ÚHKT povolení k výrobě léčivých přípravků
moderní terapie a nyní má již v klinickém hodnocení první produkt vlastního výzkumu – NK buňky (natural killer cells) pro
experimentální léčbu akutní myeloidní leukémie. Dalších pět originálních experimentálních léků vyvinutých v ÚHKT je nyní ve
fázi technologického transferu a připravovaných klinických hodnocení. I díky tomu je ÚHKT víc než jen nemocnice, a to jak pro
pacienty s nádorovými onemocněními typu leukémie nebo myelodysplastický syndrom, tak pro nemocné s opravdu vzácnými
poruchami krevní srážlivosti a krevních destiček.
„Moderní buněčné a genové terapie zahrnují širokou škálu technologií, kdy jsou k léčbě pacienta využívány jeho vlastní (nebo
dárcovské) buňky, které byly laboratorně upraveny tak, aby dosahovaly požadovaného účinku. Perspektivní oblastí moderních
genových terapií je imunoterapie, kdy jsou tyto buňky využívány v léčbě hematoonkologických onemocnění,“ popisuje vedoucí
Oddělení imunoterapie ÚHKT Petr Lesný. Od roku 2012 je známo úspěšné klinické využití geneticky modifikovaných T buněk
nesoucích „chimerické antigenní receptory“, které je programují k útoku na buňky nesoucí příslušné antigeny. Další projekty
zahrnují například výrobu buněk schopných útočit na vybrané viry, jež komplikují život pacientům s hematoonkologickými
onemocněními. V sídle společnosti Block ve Valašském Meziříčí je plánováno vybudování vývojového centra zaměřeného na
vývoj izolátorových technologií a jejich testování pro práci s modifikovanými mikroorganismy a genově modifikovanými léčivými
přípravky. Jedním z prvních vývojových programů má být právě vývoj specializovaného izolátoru, který by splňoval náročné
potřeby ÚHKT. Zahájení výstavby tohoto vývojového centra se plánuje na příští rok.
Izolátor je zařízení, jež slouží k vytvoření fyzické bariéry mezi pracovníkem a materiálem, který je uvnitř izolátoru zpracováván.
Jedná se o svařený nerezový korpus vybavený čelním oknem, osazeným speciálními rukavicemi, který je hermetický a v
řízeném podtlaku proti okolí. Díky tomu je zamezeno možné kontaminaci mezi operátorem a materiálem, jelikož operátor je v
kontaktu s materiálem pouze za pomoci rukavic, a v případě porušení rukavic nedojde k úniku obsahu izolátoru ven. Izolátor je
vybaven vlastním vzduchotechnickým systémem včetně využití vysoce účinných filtrů, a to jak na vstupu, tak i na výstupu
vzduchu z izolátoru. Uvnitř izolátoru jsou vestavěná technologická zařízení, např. integrované inkubátory, centrifuga, váhové
systémy, transportní zařízení atd. V poměrně malém prostoru je tedy možné vytvořit aseptické podmínky pro práci s různými
druhy materiálu, mezi které patří také mikroorganismy či jiný biologický materiál.
ÚHKT společně se společností Block nyní sestavují společný mezioborový tým, ve kterém na straně ÚHKT budou odborníci na
výrobu léčivých přípravků genové terapie a na straně společnosti Block špičkoví konstruktéři izolátorů a technologové.
Vedoucími týmu jsou MUDr. Lesný za ÚHKT a za Block Ing. Jiří Hruboň. Cílem týmu je analyzovat výrobní procesy, se kterými
má ÚHKT zkušenosti, a na tomto základě navrhnout a zkonstruovat technologii pro jejich bezpečné a dostatečně efektivní
provádění v izolátoru. Vývojoví konstruktéři Blocku nejprve vytvoří 3D virtuální model navrženého pracoviště a po jeho
oponentuře zkušenými pracovníky ÚHKT bude vyroben prototyp. „Ten by se měl v roce 2020 testovat i ve spolupráci právě s
ÚHKT. Věřím, že z této spolupráce vzejde špičkové pracoviště,“ říká Ing. Rudolf Limberský. „Na úspěchu projektu pak získají
hlavně ti, o které jde především – pacienti ÚHKT,“ dodává MUDr. Petr Lesný, Ph. D.
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