
 
 

Zápis ze schůze výboru ČSTH  

Datum: 16.3.2021 

Místo: Ostrava, schůze se konala virtuálně prostřednictvím MS Teams. 

Předsedající: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. 

Účastníci:  
Doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA 
MUDr. Alena Buliková, Ph.D.  
Doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD. 
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. 
RNDr. Ingrid Hrachovinová, Ph.D. 
Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 
Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. 
Mgr. Ivana Malíková 
Doc. MUDr. Radovan Malý, PhD. 

Omluveni:  
Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 
Doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. 
Doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D. 
Prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.  
Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. 
MUDr. Peter Salaj 

 

1. V úvodním slovu prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. uvítal členy výboru a přednesl body 
porady. Byla uctěna památka zesnulého předsedy ČSTH pana profesora Ing. J. E. Dyra. 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru ČSTH. Zápis byl schválen. 

3. Prof. Penka byl všemi účastníky odsouhlasen do pozice předsedy společnosti. 

4. Byl vznesen návrh na doplnění výboru o MUDr. Evu Drbohlavovou. Dalším návrhem bylo 
doplnit výbor podle výsledků voleb z roku 2018; výsledky zjistí doc. Kvasnička u Bc. 
Klainerové. Jedním z návrhů bylo, aby postoupil do výboru prof. Krška z revizní komise a 
do revizní komise byl kooptován – buď dr. Drbohlavová nebo ten, kdo obsadil postupové 
místo ve volbách 2018. Návrhy jsou otevřeny k diskusi členům výboru.  

5. Byla podána zpráva o činnosti ČSTH ČLS JEP v roce 2020, účast na konferencích: 

Akce ČSTH: 

•  XXVI. Pařízkovy dny, Clarion Congress Hotel Ostrava, 5.-6.3.2020 

• XXVIII. Výroční sjezd České kardiologické společnosti, 13.-24.9.2020 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253Ameeting_ZGU1MjdiODctMGY0OC00NGE3LWI4NDUtYTVlYjAxYTI4ZDM5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25225e32cbd1-e8d7-44f0-a0dd-06790a1547f1%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252240839eef-da8a-4aa4-b374-5920583fb911%2522%257d&data=04%7C01%7Cmarketa.klainerova%40vfn.cz%7C661e1cc554124128a46b08d8e3ba9b6c%7C0f277086d4e04971bc1abbc5df0eb246%7C0%7C0%7C637509737895984956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EzIfGy9JLFMkrEWUu77r2pUQmX9TKDF9apVCIaUTfUE%3D&reserved=0
http://www.uhkt.cz/zamestnanci/dyr


• 14. sympozium pracovní skupiny plicní cirkulace CKS, on-line přenos, 16.10.2020  

• XV. Brněnské hematologické dny, Brno, 4.-5.11.2020 

• XXVII. Kongres České internistické společnosti, Brno, 18.-21.11.2020 

Účast ČSTH na celostátních konferencích:  

• Pražské hematologické dny, Praha, 22.-23.1.2020 

• 45. Angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, 13.-15.2.2020 

• XIX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, 10.-
11.9.2020 

6. Zpráva pokladníka – Dr. Hrachovinová podala zprávu o stavu pokladny za r. 2020.  
Byl podán návrh na možnost využití finanční částky na výzkumné a vzdělávací programy. 
Dále bylo dáno k úvaze, zda malé granty firem využít na školení – možno podávat návrhy.  
Dodatečně bude podrobněji rozebrána výdajová stránka hospodaření za minulý rok a 
doložena k zápisu. 

7. Program na rok 2021 – k diskusi a připomínkám  

Naše akce: 

• XXVII. Pařízkovy dny, Clarion Congress Hotel Ostrava, 15.-18.3.2021 

• XXVII. Slovensko-česká konference o hemostáze a trombóze on-line, Martin, SK, květen 
2021 

• XXXIX. Konference České společnosti pro hypertenzi, Mikulov, říjen 2021            

• 8. Národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu. Konferenční 
centrum Pankrác, Praha, 19.-20.11.2021 

Účast ČSTH na celostátních konferencích:  

• Pražské hematologické dny, Praha, 28.-29.1.2021 

• 46. Angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, 25.-27.2.2021 

• XXVIII. Výroční kongres České kardiologické společnosti, Brno, 11.-21. 5.2021 

• II. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Olomouc, 12.-15. 9. 2021 (Bloky 
edukačních přednášek: trombóza – garant doc. Kvasnička, krvácení – garant prof. 
Penka, oběma posílat návrhy na edukační sdělení, pro každou sekci 3-4 přednášky) 

8. Činnost sekcí 

Prof. Penka – návrh na reorganizaci pracovních sekcí ČSTH s určením garantů jednotlivých 
programů.   

Ke zvážení a diskusi jsou sekce či pracovní skupiny: 

buď v podobě problémových okruhů 

s. pro vrozené krvácivé stavy 

s. pro vrozené trombofilní stavy 

s. pro získané koagulopatie 

pro antifosfolipidový sy 

pro trombotické mikroangiopatie 

pro fibrinolýzu a fibrinogen 

poruchy koagulace v kardiologii 

pro poruchy koagulace nemocných v intenzivní péči 



pro poruchy koagulace v pediatrii 

pro poruchy koagulace v porodnictví a gynekologii 

 pro poruchy koagulace v onkologii 

pro poruchy koagulace v chirurgických oborech 

pro COVID-19 

s. pro laboratorní diagnostiku 

nebo spíše v komplexních tematických celcích 

s. pro hemofilii a ji podobná krvácivá onemocnění 

s. pro žilní tromboembolismus 

s. pro tepennou trombózu 

 kardiologie 

neurologie 

s. autoimunnní poruchy hemokoagulace 

s. pro laboratorní diagnostiku 

s. pro antikoagulační th a její kontrolu 

s. pro vědu a výzkum 

Jakkoliv se může jevit seznam abundantní nebo naopak nedostatečný, je k diskusi.  

Úkoly sekcí: 

• Spolupráce s ostatními společnostmi a pracovišti 

• Konzultační, edukační, ev. propagační činnost 

9. Doporučení pro prevenci a léčbu tromboembolických komplikací u Covid-19 
Termín dokončení – konec dubna, koordinace prim. Gumulcem. Doporučuje se ponechat 
složení skupiny podle toho, jak se zapojovala do diskuse (tzn. odpovědné osoby za 
jednotlivé odstavce). 

10. Různé 

Prim. Gumulec: 
• plánuje v rámci trombotické sekce přidat dva související projekty pro tento rok 

o Průzkum stran dostupnosti péče o pacienty s trombotickými mikroangiopatiemi 
o Vytvoření doporučeného postupu diagnostiky a léčby trombotických 

mikroangiopatií 

• Úprava webu společnosti  
o Na stránce https://csth.cz/vybor/ oprava složení výboru (předseda, doplnění 

výboru ad bod 4 – (úkol Bc. Klainerové a správci webu) 

• Návrh na přidání do pacientských aktivit – pacientskou organizaci HELLP syndromu, 
kterou jsme před rokem v Ostravě založili a která by mohla možná od společnosti 
dostat určitou garanci – viz http://hellpsyndrom.cz   
o Pomoc organizovat aktivity po celé republice 
o Doplnit kontakt na prof. Pařízka, který se problematice také věnuje 

• Koordinace činnosti hemofilických center společně s ČHS, včetně účasti na auditech 
center 
o  bude dáno na vědomí vedení  

https://csth.cz/vybor/
http://hellpsyndrom.cz/


▪ Český národní hemofilický program 
▪ Český svaz hemofiliků – navázat spolupráci s Hemofilickou společností 

o Pověření jménem výboru ČSTH dostal doc. Dulíček, nominace byla přijata a ČNHP 
připomínka odeslána 

• Ad vakcinace Astra-Zeneca, na webových stránkách zveřejnit jasné stanovisko dle 
stanoviska PRAC EMA z 18.3.2021 – bylo po obdržení Vašich připomínek a stanoviska 
EMA umístěno na webové stránky. 

• Prof. Dyr byl významný výzkumník v oblasti T&H, bylo odsouhlaseno, aby na kongresu 
ČSTH ČLS JEP byla nastolena nová tradice slavnostní přednášky prof. J. E. Dyra, ev. 
Cena prof. J. E. Dyra za publikovanou práci s jejím slavnostním přednesením. Definitivní 
domluva na základě vyjádření členů výboru. 

 

Další termín schůze: květen, listopad – bude upřesněno  

 

 

Zapsala: Mgr. Ivana Malíková, doc. Tomáš Kvasnička, prof. Miroslav Penka 

 

V Praze dne 16.3.2021 


