Zápis ze schůze výboru ČSTH
Datum: 15. 6. 2022, od 14:00
Místo: on-line
Přítomni: doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc., doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA, MUDr. Alena Buliková,
Ph.D., MUDr. Eva Drbohlavová, MUDr. Jaromír Gumulec, doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D., prof. MUDr.
Zdeněk Krška, CSc., doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., doc. MUDr. Radovan Malý, PhD., Mgr. Ivana
Malíková, prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Omluveni: doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., RNDr. Ingrid Hrachovinová, doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D.
Body jednání:
1. Příprava 9. národního kongresu ČSTH
- rozesláno II. oznámení
- Dyrova přednáška – do příští schůze (září 2022) zaslat návrhy na přednášející
- Čepelákova přednáška – přednese prof. Malý
2. MUDr. Gumulec – jednání s IVF centry
- do konce týdne zašle text doporučení a po schůzce 22.6. informuje o dalším vývoji
poznámka prof. Penky: ze sekretariátu ČGPS jsme byli vyrozuměni o tom, že pro spolupráci
s naší OS byli určeni prof. Kacerovský a prof. Procházka, proto dokumentace týkající se této
spolupráce bude zasílán vždy i jmenovaným zástupcům ČGPS, tedy prof. Kacerovskému a prof.
Procházkovi
3. Revize doporučených postupů na web. stránkách společnosti
- rozděleny úkoly dle aktualizovaného seznamu (viz příloha)
- inovace týkající se poruchy koagulace v souvislosti s covidovou infekcí (MUDr. A. Buliková)
- aktualizace připravit do září 2022
4. Články do 8. čísla časopisu Vnitřní lékařství
- MUDr. Buliková již zaslala svůj příspěvek
- prof. Kvasničku, prim. Gumulce, doc. Malého prosíme o zaslání článků prof. Penkovi do měsíce
(uzávěrka čísla je srpen 2022)
5. Termín další schůze výboru ČSTH
- příští schůze výboru proběhne u příležitosti XXVIII. česko-slovenské konference o trombóze a
hemostáze v Hradci Králové ve středu 14.9.2022 od 13:00 hod.
6. Různé
- Mgr. Malíková, RNDr. Hrachovinová – pro přípravu přednášek na 9. NK ČSTH je v plánu oslovit
velká laboratorní hematologická centra
- do září – zaslat požadavky na konkrétní bloky 9. NK ČSTH
Zapsala: M. Klainerová

