
 

 

Zápis ze schůze výboru ČSTH  

Datum: 28.5.2021 

Místo: 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. Pavel Jansa, Ph.D. 
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.  
doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc. 
Mgr. Ivana Malíková 
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. 
doc. MUDr. Radovan Malý, PhD. 

Omluveni:  
doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. 
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. 
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. 

 

1. Prof. Penka uvítal členy výboru a přednesl body porady.  

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

3. Personálie: 

• Po vznesení dotazu, zda bude pokračovat MUDr. Salaj v činnosti 1. místopředsedy byla 
odpověď, že nikoliv. Do funkce dvou nových místopředsedů navrženi doc. Kvasnička a 
MUDr. Gumulec, kteří byli všemi účastníky odsouhlaseni. Ve funkci místopředsedy 
nadále zůstává doc. Dulíček. Pořadí místopředsedů bude určeno na společné schůzce 
s předsedou prof. Penkou.  

• Stran doplnění výboru byl osloven jak doc. Binder, tak i dr. Roztočil, kteří se v posledních 
volbách umístili na stejném místě pod čarou, zda by měli o práci ve výboru zájem a oba 
sdělili shodně, že ano. Dále je na pozici nového člena výboru navržena MUDr. 
Drbohlavová. Přítomní souhlasí s přijetím všech tří navržených kandidátů na pozici členů 
výboru ČSTH.  

 

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


4. Informace:  

• Předseda ČLS prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. byl uvědoměn o tom, že na webových 
stránkách ČSTH jsou k dispozici odkazy a doporučení týkající se infekce COVID-19 a 
vakcinace proti SARS-CoV-2 a je možné upozornit na tyto odkazy všechny odborné 
společnosti ČLS JEP. 

• Na přípis doc. MUDr. Debory Karetové, CSc. předsedkyně České angiologické 
společnosti, týkající se doporučení k dg. a th COVID-19 bylo sděleno, že podobné 
doporučení je k dispozici i na našich webových stránkách a že by bylo výhodné 
postupovat v tomto směru společně a v jednotné koordinaci. Měl by být kladen důraz 
na využití pro praktické lékaře, návrh na vytvoření doporučení pro pacienty 
s trombofiliemi.  

• Přislíbena spolupráce na základě žádosti doc. MUDr. Bohumila Seiferta, Ph.D., 
vědeckého sekretáře Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. R. Malý pověřen 
korekcí materiál, připomínky byly zpracovány a odeslány žadateli, který je přijal. 

5. Byla podána zpráva o účasti na konferencích proběhlých zatím v tomto roce: 

• Pražské hematologické dny, Praha, 28. - 29. 1. 2021 

• 46. Angiologické dny s mezinárodní účastí, Praha, 25. - 27. 2. 2021 
(blok ČSTH byl nejsledovanější z celé konference) 

• XXVII. Pařízkovy dny, Clarion Congress Hotel Ostrava, 15. - 18. 3. 2021 

• XXVIII. Výroční kongres České kardiologické společnosti, Brno, 11. - 21. 5. 2021  

6. Zpráva pokladníka: 

Dr. Hrachovinová upřesnila, že částka 70 000 Kč z roku 2020 byla využita na realizaci brožur 
pro firmu Pfizer, která společnosti poskytla finanční částku v roce 2018. Ověřit u prof. J. 
Kvasničky. 

7. Program aktivit na zbytek roku 2021: 

• II. Český hematologický a transfuziologický sjezd, Olomouc, 12.-15. 9. 2021 (Bloky 
edukačních přednášek: trombóza – garant doc. Kvasnička, krvácení – garant prof. Penka) 
+ výzva k příspěvkům do odborného programu – běží sběr a hodnocení abstrakt, 
program přednášek plenárních zasedání bude vytvářen koncem června t.r. 

• XXXIX. Konference České společnosti pro hypertenzi, Český Krumlov, říjen 2021 – účastní 
se doc. T. Kvasnička 

• XXVII. slovensko-česká konferencia o hemostáze a trombóze s medzinárodnou účasťou 
v Martine 2. - 4. 9. 2021 – výzva k přípravě prezentací  

• Národní kongres České společnosti pro trombózu a hemostázu. Konferenční centrum 
Pankrác, Praha, 19.- 20. 11. 2021 

o Všichni přítomní souhlasili s konáním, je však nutné rozhodnout, zda se bude konat 
prezenční nebo virtuální formou 

o Vytvoření organizačního a vědeckého výboru kongresu – bude projednáno na schůzi 
předsedy a místopředsedů 

o RNDr. Hrachovinová má za úkol zjistit, zda se bude konat Hemofilický den, který se 
tradičně střídá s NK ČSTH 



• XVI. Brněnské hematologické dny se uskuteční v redukované podobě 10.11.2021 
s blokem cyklu „Trombóza a hemostáza – mezioborový problém“, který se bude věnovat 
koagulopatii u COVID-19 a vakcinaci proti SARS-CoV-2 – účastníci osloveni a program 
navržen 

8. Činnost sekcí – zůstává k diskusi 

Diskuse k návrhu 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 

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 června, koordinace prim. Gumulcem, případně zapojit i doc. R. 
Malého.  

10. Různé z minulé schůze ke kontrole stavu: 

• 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 

o K informacím o VITT bude doplněn přehled laboratoří, které mohou provádět 
diagnostiku VITT/HITT-ELISA/ případně funkční testy (např. agregace, průtoková 
cytometrie, serotonin release) – bude projednáno na schůzi předsedy a 
místopředsedů.  

○ Podána zpráva o pacientské organizaci HELLP syndromu. Souhlas na zveřejněním 
odkazu na http://hellpsyndrom.cz na webových stránkách společnosti. 

• Český národní hemofilický program 

○ Koordinace činnosti hemofilických center společně s ČHS, včetně účasti na auditech 
center 

○ Zástupcem ČSTH je doc. Dulíček, který jednohlasně schválen 

○ Budou probíhat další jednání s doc. Blatným a doc. Čermákovou 

• Vakcinace AstraZeneca – na webových stránkách zveřejněno Stanovisko výboru ČSTH 
k problematice očkování proti infekci COVID-19 očkovací látkou firmy AstraZeneca. 
MUDr. Buliková doplnila text o své stanovisko; bylo rozesláno členům výboru 
k odsouhlasení a příp. doplnění, což se stalo a stanovisko nahradilo na webových 
stránkách předchozí.  

• V rámci Národního kongresu ČSTH bude přednesena slavnostní Dyrova přednáška. 
Návrh na spojení s Cenou prof. Dyra - práce, která bude vybrána a prezentována na 
kongresu by mohla být finančně ohodnocena.  

 

Termín další schůze: začátek září, jednou z možností je konání schůze v rámci II. Českého 
hematologického a transfuziologického sjezdu v Olomouci (12.-15. 9. 2021).  

 

 

Zapsala: M. Klainerová 

 

V Praze dne 11.6.2021 

http://hellpsyndrom.cz/

