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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 23. 5. 2019/10:30 HODIN 
------------------------------------------------------------------------  
 

Krajská zdravotní uspořádala na ústecké Větruši 38. severočeskou transfuziologickou konferenci 
 
Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., uspořádalo ve 
čtvrtek 16. května 2019 v prostorách výletního zámečku Větruše 38. severočeskou transfuziologickou 
konferenci. Záštitu nad konferencí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a ředitel zdravotní 
péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., MUDr. Josef Liehne. 
 
„Velmi rád bych poděkoval přítomným lékařům za jejich práci, která zachraňuje lidské životy. Transfuzní 
oddělení jsou důležitými zdravotnickými pracovišti. Zároveň chci pořadatele konference pozdravit u 
příležitosti 70. výročí transfuzního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a 125. výročí založení 
této nemocnice,“ uvedl Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, který má sám za sebou 123 
dárcovských odběrů krve. 
 
„Všechny vás co nejsrdečněji vítám na dnešní konferenci, která kromě zajímavého odborného programu 
přináší i pohled do sedmdesátileté historie oddělení v Masarykově nemocnici. Toto výročí si připomínáme v 
roce 125. výročí vzniku nemocnice v areálu Pasteurova. Jsem rád, že mohu pracovníkům našeho transfuzního 
oddělení v čele s primářem Masopustem poděkovat za jejich zodpovědnou a náročnou práci i v podmínkách 
personálního oslabení,“ řekl ředitel zdravotní péče ústecké Masarykovy nemocnice MUDr. Josef Liehne. 
 
Primář MUDr. Jiří Masopust, který byl odborným garantem konference, kromě historie transfuzního oddělení 
v Ústí nad Labem hovořil také o budoucnosti oboru transfuzního lékařství a přiblížil témata krevního dopingu 
a stravování podle krevních skupin. Na konferenci dále přednášeli odborníci ze špičkových pracovišť, např. z 
Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze, z Thomayerovy nemocnice v Praze, Fakultní nemocnice 
v Plzni, Krajské nemocnice v Liberci či Technické univerzity Liberec. 

„Vyzvaní řečníci posluchače zavedli, mimo jiné, do oblastí dalšího vývoje imunohematologie, transplantací 
kostní dřeně, vakcín pro léčbu zhoubných nádorů a nanotechnologií. Podělili se o své praktické zkušenosti 
v transfuzním lékařství a v léčbě pacientů imunoglobuliny. Odborná úroveň přednášek a velká účast naplnila, 
doufám, nejen má očekávání,“ zhodnotil akci, které se zúčastnilo 120 specialistů z celé ČR, primář MUDr. Jiří 
Masopust. 

Transfuzní oddělení Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., (MNUL) zajišťuje 
odběry krve ve spádové oblasti Ústí nad Labem, Teplice, Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem. Z krve, 
odebrané ve výše uvedených spádových oblastech a také v odběrovém středisku v Děčíně, vyrábí transfuzní 
přípravky. Transfuzní oddělení MNUL provádí předoperační autologní odběry a výrobu autologních 
transfuzních přípravků. Dále provádí odběry plazmy, tzv. plazmaferézy a krevních destiček, tzv. 
trombocytaferézy. Skladuje a vydává transfuzní přípravky pro velkou spádovou oblast – zásobuje 7 nemocnic, 
dodává plazmu k průmyslovému zpracování na krevní deriváty (hlavně pro výrobu albuminu, imunoglobulinů, 
koncentrátů faktoru VIII a antitrombinu III), provádí imunohematologická vyšetření příjemců transfuzních 
přípravků a testy slučitelnosti krve příjemců s transfuzními přípravky. 
 
Fotografie z akce naleznete na http://www.kzcr.eu/      
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