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Ústecký hematologický den proběhl na zámečku Větruše, účastníci byli i Liberecka, Karlovarska a 
středních Čech 

Odborná konference s názvem Ústecký hematologický den se uskutečnila v polovině dubna v 
prostorách výletního zámečku Větruše. Akce upořádaná Oddělením klinické hematologie Krajské 
zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., se konala pod záštitou ředitele 
zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. 
Josefa Liehneho, který setkání lékařských specialistů také zahájil.  
 

„Chtěl bych pozdravit všechny účastníky  konference jménem vedení Masarykovy nemocnice. Pokud 

se sejde krásný den na jednom z nejhezčích míst v Ústí nad Labem a zajímavý odborný program, 

myslím, že strávíme společně nezapomenutelné chvíle. Chtěl bych při této příležitosti poděkovat paní 

primářce Ullrychové a jejímu kolektivu nejen za organizaci tohoto sympozia, ale také za obrovské 

nasazení, s kterým zvládají péči pro obyvatele Ústeckého kraje ve svém oboru, neboť hematologie je 

v našem kraji výrazně personálně poddimenzována,“ řekl MUDr. Josef Liehne. 

Letošní, již 2. Ústecký hematologický den, byl zaměřen v dopoledním programu multioborově.  První 
blok věnovaný problematice akutních stavů s mikroangiopatickou trombocytopenií, s nimiž se 
setkávají lékaři všech specializací, zahájil doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., přednosta IV. Interní 
hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Laboratorní problematiku u těchto stavů 
přiblížil primář doc. Mgr. Luděk Slavík, Ph.D., z Hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice 
Olomouc. Další blok byl věnován antikogulační léčbě a taktéž se týkal pacientů všech oborů. Se svými 
příspěvky vystoupili doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., ze IV. Interní kliniky Fakultní nemocnice Hradec 
Králové a dále primář Hematologicko-transfuzního oddělení Nemocnice Pelhřimov MUDr. Petr 
Kessler. Odpolední program navazoval prezentací zkušeností z ústeckého oddělení klinické 
hematologie s léčbou pacientů s různými nemocemi a ze stejného pracoviště Krajské nemocnice 
Liberec, pokračoval prezentací možností léčby v ambulancích a dále dvěma kvízy z laboratorní 
problematiky. Zde také přispěla s prezentací vedoucí lékařka morfologických laboratoří v Ústavu 
hematologie a krevní transfuze v Praze (ÚHKT) MUDr. Dana Mikulenková. 

„Snahou bylo přiblížit problematiku hematologie nejen specialistům, ale zejména mladým kolegům z 

ostatních oborů. Přijeli kolegové z celého Ústeckého kraje, dále z Liberecka, Karlovarska i 

Středočeského kraje. Ohlasy účastníků na odborný program byly velmi pozitivní, taktéž místo konání 

na zámečku Větruše  přineslo příjemnou atmosféru a v neposlední řadě nám přálo i počasí a s ním 

krásný slunečný pohled na rozkvétající Ústí. Konferenci hodnotíme jako vydařenou a pro všechny 

přínosnou. Jak jsme všem slíbili, počítáme s jejím pokračováním i v následujícím roce,"  zhodnotila 

letošní konferenci MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, 

a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla odborným garantem konference.  

Informace o zdravotnickém pracovišti, které odbornou konferenci uspořádalo: 

Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. 
z., je pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí a centrem pro léčbu hemofilie pro celý Ústecký 
kraj. Diagnostikuje poruchy krvetvorby a zajišťuje jejich ambulantní léčbu. Provádí vyšetření krve a 
kostní dřeně. Provádí ambulantní aplikace transfuzí, cytostatické i biologické léčby. Vyšetřuje a léčí 
vrozené a získané poruchy hemostázy, krvácivé i trombofilní stavy. Vede registr vrozených krvácivých 
stavů v Ústeckém kraji.  



Oddělení klinické hematologie spolupracuje s dětským hematologickým centrem, které je součástí 
dětské kliniky Masarykovy nemocnice. 

Ambulantní část hematologie má 4 ordinace, šestimístný stacionář pro aplikaci cytostatik a biologické 
léčby a dvoumístný stacionář pro aplikaci transfuzních přípravků. 

Laboratoř klinické hematologie je od roku 2013 akreditována ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189. 
Poskytuje své služby převážně klinickým oddělením a ambulancím Masarykovy nemocnice v 
nepřetržitém 24hodinovém provozu a je spádovou laboratoří pro vyšetřování speciálních 
hematologických i koagulačních metod pro celý Ústecký kraj. 

Laboratoř je zařazena mezi expertní (referenční) pracoviště externího hodnocení kvality organizované 
firmou SEKK. 

V laboratoři probíhá výuka praktické části specializačního vzdělávání lékařů, vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků z nelékařských oborů a zdravotních laborantů v oboru Hematologie a 
transfuzní lékařství/ krevní transfuze, pro kterou je pracoviště akreditováno. Dále zde probíhá výuka a 
praxe studentů vyšší odborné školy zdravotnické – obor diplomovaný zdravotní laborant a laboratorní 
asistent. 

 

Fotografie z akce a naleznete na http://www.kzcr.eu/      
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