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Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti 
10. 12. 2014, 13:00 hod., KST Praha 

 
Přítomní členové výboru: prof. Bachleda, doc. Pokorná, dr. Navrátil, prof. Lischke, 

prof. Adamec, dr. Kuman, doc. Němec, prof. Třeška, 
prof. Viklický 

Přítomní členové revizní komise: dr. Samlík, dr. Štěpánková, dr. Vítko 
Omluveni:     
 

 
Program: 
1. Prezence – dle prezenční listiny 

 
2. Připomínky k zápisu z minulého výboru – bez připomínek, schválen k umístění na web 

společnosti 
 

3. Došlá a odeslaná pošta 

 projednán dopis přednosty TC IKEM k orgánovému odběru v TC Plzeň a odpověď 

plzeňského centra. Dopis z IKEMu obsahuje nepřesnosti, které vyvolávají pochybnosti 

o informovanosti přednosty Tx centra IKEM o chodu jeho centra (neinformovanost o 

alokaci orgánů). Pozitivně bylo přijato z dopisu vyplývající písemné prohlášení IKEM o 

okamžité připravenosti vyjet k multiorgánovému odběru do jiného TC do hodiny od 

získání první informace o dárci. Problematika vyplývající z obsahu bude řešena v bodu 

5.  

 

4. Věstník Ministerstva zdravotnictví – Centra vysoce specializované péče v oblasti 
transplantační medicíny 

 nejsou nové informace o projednání Věstníku MZd týkající se center vysoce 
specializované péče v oblasti Tx medicíny. Zda IKEM dodal svůj návrh, ev. doplnil 
návrh ČTS v oblasti Tx pankreatu není známo 

 doplnění (prof. Viklický) IKEM zaslal svůj návrh Věstníku včetně kapitoly týkající se 
transplantace slinivky břišní na MZd 

 doplnění přednostů TC (Třeška, Němec, Bachleda, Samlík) – vzhledem k tomu, že 
zástupci IKEM Praha ve výboru ČTS jsou plně seznámeni s verzí Věstníku, kterou 
výbor vypracoval, považuji přednostové za vhodné a správné, aby verze Věstníku 
z IKEM Praha byla výboru dána k disposici. 

 
 
5. Organizace multiorgánových odběrů (játra, srdce, plíce), kompetence center, pravidla 

transportu orgánů a dárců 

 Přednostové TC Hradec Králové, Olomouc, Plzeň, Ostrava mají výhrady k zasahování 
TC IKEM do multiorgánových odběrů (transporty dárců, indikace k MO odběrům, 
časové posuny). Je snahou všech TC center zajistit maximální množství kvalitních 
orgánů k transplantacím, ale nelze pominout rizika transportu, etiku odběrů, 
komunikaci s pozůstalými a nutnou partnerskou spolupráci s adekvátní komunikací 
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TC (poznámka od TC Motol).  Prof. Adamec svolá schůzku na KST v první polovině 
ledna, kde bude problematika řešena; je nutné její zadání. Premise: centra jsou 
samostatná, za dárcovský program zodpovědná, kompetentní v rozhodování a plně 
spolupracují s KST. Předseda ČTS byl vyzván, aby o současném stavu informoval 
ředitele IKEM.  

 Doplnění bodu (prof. Viklický): uvést argumentaci dr. Navrátila, že jeho centrum 
ztrácí každým transferem dárce mimo své pracoviště 100 tis. Kč, které by získalo 
úpravou tkání. To může být důvod, že dárci nebudou transportováni do jiných TC. 

 Doplnění bodu (dr. Navrátil): přednosta TC HK byl upozorněn vedením FN HK, že 
transportem dárce přichází jejich tkáňová banka o tkáně, které již nejsou odebrány, a 
které by bylo možno dále využít. Byl vyzván, aby tuto situaci přednesl na výboru 
k řešení. O ev. zastavení převozů nebyla zmínka a stav je FN HK dále řešen. 

 Doplnění přednostů TC (Třeška, Němec, Bachleda, Samlík) – tato argumentace (ztráta 
tkání) není relevantní. Program je zaměřen na orgánové transplantace. 

 
6. Ukončení členství neplatícím členům ČTS dle stanov ČTS 

 Jmenný seznam dodá dr. Navrátil, po schválení výborem ČTS budou tito členové 
informováni. Budou mít možnost odvolání. S předstihem budou o těchto členech 
informováni přednostové Tx center s možností vzniklý stav s nimi ještě projednat 
 

7. Vyúčtování V. Česko-slovenského transplantačního kongresu v Olomouci 

 Závěrečná zpráva je auditována, předpokládaná cena je cca 2 miliony Kč 
 

8. Aktualizace webových stránek ČTS 

 Aktualizace www stránek ČTS, bude vyzvána nová firma k vytvoření domény, za 
funkčnost a obsah bude určen odpovědný člen výboru. Běžné informace bude 
doplňovat ČTS (paní Koblovská). 

 Zadání domény: Adamec, Navrátil, Pokorná – termín 19. 12. 2014 
 
9. Přijímání nových členů - aktualizované stanovy jsou na webových stránkách, je možno se 

přihlásit, stávající zájemci (je třeba získat jejich přihlášky – doc. Pokorná) budou vyzváni 
k aktualizaci přihlášky. Vyřizovat bude paní Koblovská, e-mail: 
transplantant2014@seznam.cz. 

 
10. Plán akcí a schůzí výboru ČTS na rok 2015 

 Termíny výboru ČTS v roce 2015: - 23. 1. 2015 – Brno, 4. 3. 2015 - Olomouc 
      - dále 22. 4.; 27. 5.; 24. 6. 

 Plánované akce: 
o 500 srdcí v TC Brno – termín bude doplněn (duben, květen 2015).  
o Vanýskův den 27. 3. 2015: aktuální trendy v léčbě chronických onemocnění, 

transplantační sekce 4 přednášky, doplní dr. Kuman, ČTS přebírá záštitu bez 
finanční účasti.  

o další akce k doplnění na dalším výboru 
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Zápis ze společného jednání výboru České transplantační společnosti,  
přednostů TC ČR a Koordinačního střediska transplantací 

10. 12. 2014, 14:30 hod., KST Praha 
 
 

 
Přítomní členové výboru: prof. Bachleda, doc. Pokorná, dr. Navrátil, prof. Lischke, 

prof. Adamec, dr. Kuman, doc. Němec, prof. Třeška, 
prof. Viklický 

Přítomní členové revizní komise: dr. Samlík, dr. Štěpánková, dr. Vítko 
Ředitel KST: prof. Adamec 
Přednostové TC ČR dr. Burkert (TC FN Motol), dr. Trunečka (TC IKEM Praha), 

Prof. Třeška (TC Plzeň), Prof. Bachleda (TC Olomouc), 
Doc. Němec (CKTCH Brno), Dr. Samlík (TC Ostrava),  
Dr. Navrátil (FN Hradec Králové) 

 
 
 

 Bilance ledvin - návrh ze strany KST je vynulovat bilanci k 1. 1. 2015. Je to nevýhodné 
pro TX centrum Olomouc, přednosta centra se vyjádří. Stav bilance ledvin bude 
posuzován 1x za 6 měsíců. Znovu byla zmíněna nutnost aktualizace kritérií pro alokaci 
ledvin.  

 Ředitel KST seznámil přítomné se stávajícím rozdělením ČR do regionů příslušícím 
jednotlivým TC.  Tuto definici regionu předá na MZd jako podklad k návrhu Věstníku.   

 Ředitel KST informoval přednosty center, že byl vyzván výborem ČTS k uspořádání 
setkání zástupců TC nad pravidly organizace multiorgánových odběrů (viz bod 5 
zápisu). Podklady pro jednání připraví doc. Němec.  

 Byla připomenuta platná pravidla (zápis jednání výboru ČTS z 28. 3. 2012) o 
informování jednotlivých center o zařazení mimorajonních pacientů do WL na 
transplantaci ledviny a také povinnost transplantujících TC o komplikované pacienty 
dále pečovat. 

 Na zástupce IKEM směřovala otázka k plánovanému vytvoření další transplantační 
společnosti. Tuto aktivitu potvrdil dr. Trunečka s vysvětlením, že současný výbor 
nesplňuje představy IKEM a Motol Praha o jejich zastoupení ve výboru ČTS. Nejsou 
pro něj relevantní fakta, že volby byly dvoukolové, demokratické a jejich průběh 
nikdo z voličů nezpochybnil; nejvíce členů voličů je z IKEM; zástupci Motol a IKEM 
kandidující do výboru obdrželi nejvyšší počty hlasů (Lischke, Pokorná, Viklický). Další 
diskusi odmítl. Zástupci FN Motol se nevyjádřili. 

 Ředitel KST předal evropský certifikát TC IKEM a CKTCH Brno. Audit v těchto centrech 
proběhl v roce 2013 a první polovině roku 2014. Informoval, že by postupně byla 
certifikována i ostatní TC ČR cestou KST. 

 Doc. Pokorná připomněla, že odborníci zabývající se transplantacemi orgánů by měli 
na veřejnosti vystupovat proti placenému dárcovství ledvin a ne jej obhajovat (Česká 
transplantační společnost se připojila k Istanbulské deklaraci). 
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V Praze 10. 12. 2014 
 
 
prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. 
předseda ČTS 
 
prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc. 
ředitel KST 


