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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 17. 4. 2019/8:30 HODIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Krajská zdravotní potřetí uspořádala Ústecký hematologický den 
 
Oddělení klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., 
uspořádalo odbornou konferenci s názvem III. Ústecký hematologický den. Ústecké oddělení klinické 
hematologie je od roku 2013 pracovištěm s rozšířenou hematoonkologickou péčí a centrem pro léčbu 
hemofilie pro celý Ústecký kraj. Odborná konference se konala v úterý 9. dubna 2019 v Hotelu & 
Restaurantu Větruše v Ústí nad Labem za účasti stovky zájemců z řad lékařů, sester a laboratorních 
pracovníků. Záštitu nad akcí převzal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. 
 
„Jsem velice rád, že se hematologický den stal již tradicí a kromě významných hostů z jiných pracovišť  se 
prezentují  i zástupci našeho oddělení se svými sděleními a zkušenostmi  z klinické praxe. Pro mne je dnešní 
účast zde také příležitostí poděkovat za velké nasazení při každodenní práci všem zaměstnancům 
hematologického oddělení Masarykovy nemocnice v čele s primářkou MUDr. Janou Ullrychovou v 
podmínkách velkého personálního oslabení oboru v Ústeckém kraji,“ řekl MUDr. Josef Liehne. 
 
V úvodu konference vystoupila s přednáškou s názvem „Antifosfolipidový syndrom – pohled hematologa“ 
MUDr. Alena Bulíková, Ph.D., z Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Brno. Stejnou 
problematikou, avšak z pohledu imunologa, se zabýval příspěvek MUDr. Dalibora Jílka, CSc., primáře 
Oddělení klinické imunologie a alergologie Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, 
o. z.  Doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D., ze IV. Interní hematologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové 
přednášel na téma „Cytopenický pacient v hematologické ambulanci“. Mgr. Ilona Fátorová z téhož pracoviště 
svůj příspěvek nazvala „Pancytopenie v obvodové krvi – morfologicky zajímavé kazuistiky“. MUDr. Dana 
Mikulenková z Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha a doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D., z Fakultní 
nemocnice Hradec Králové připravili pro účastníky dva zajímavé kvízy z oblasti morfologie a interpretace 
koagulačních nálezů. Hlasování proběhlo prostřednictvím mobilních telefonů účastníků. Kromě dalších 
přednášejících ze specializovaných pracovišť v Praze, Hradci Králové a Liberci, se o své poznatky z praxe a 
pohledy na odbornou problematiku, vedle primářky MUDr. Jany Ullrychové, podělili s kolegy i další pracovníci 
ústeckého oddělení klinické hematologie - Ing. Pavla Bradáčová, MUDr. Tomáš Kohoutek a MUDr. Petra 
Hájková.  
 
„Velice nás potěšily kladné ohlasy účastníků naší konference, odborný program hodnotili jako velmi zajímavý 
a přínosný a vyjádřili zájem o příští hematologický den,“ shrnula MUDr. Jana Ullrychová, primářka Oddělení 
klinické hematologie Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., která byla 
odborným garantem konference. 
 
 
Tiskovou zprávu a fotografie naleznete na http://www.kzcr.eu/ 
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