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Zápis z jednání výboru České transplantační společnosti 
04. 03. 2015, FNOL Olomouc 

 
Přítomní členové výboru: prof. Adamec, prof. Bachleda, doc. Pokorná, dr. Kuman, 

doc. Němec, dr. Vítko 
Přítomní členové revizní komise: -- 
Omluveni:    dr. Navrátil, prof. Třeška, dr. Samlík, dr. Štěpánková 
Nepřítomen:    prof. Lischke 
 

 
Program: 
1. Prezence – dle prezenční listiny 

 

2. Připomínky k zápisu z minulého výboru – žádné, zápis přijat 

 

3. Došlá a odeslaná pošta (změna adresy, podatelna IKEM) 

 SÚKL – žádost o odborné stanovisko – přípravek Modigraf + odpověď (2x) 

 SÚKL – žádost o odborné stanovisko – přípravek ATG-Fresenius S a Thymoglobuline + 
odpověď 

 SÚKL – žádost o odborné stanovisko – přípravek Certican + odpověď 
 

4. Přijetí nových členů – na základě členských přihlášek a splnění požadovaných kritérií byli 
přijati noví členové do ČTS; u dvou členů se jedná o mimořádné členství. O přijetí budou 
noví členové písemně vyrozuměni. Všichni členové budou elektronickou poštou 
informováni o způsobu platby členských příspěvků 

 

5. Na jednání výboru ČTS byla pozvána paní Mgr. B. Řeháková, která aktualizuje webové 
stránky ČTS. Přednesla návrh konceptu webových stránek. Členové výboru vystoupili s 
doplňujícími požadavky. Výbor ČTS bude v této činnosti zastupovat dr. Vítko. Je vhodné, 
aby členové výboru a revizní komise aktualizovali stručné CV a foto pro webové stránky. 

 

6. Výbor byl informován o existenci transplantačního kódu 99956, který není zveřejněn 
v oficiálním seznamu zdravotních výkonů. ČTS jako odborná společnost nebyla o jeho 
vzniku informována a nepodílela se na tvorbě kalkulačního listu. Předseda výboru ČTS a 
doc. Němec požádají o vysvětlení MZ. 

 

7. Různé: 

- výbor ČTS vyrozuměl z dopisu prof. Viklického, že vznikla Společnost pro orgánové 
transplantace (SOT) ČLS JEP; viz minulý zápis. Oficiálně ČTS informována nebyla.  
V tisku (Zdravotnické noviny z 9. 2. 2015, str. 4) ředitel IKEM prohlásil (citace), že SOT 
byla nově založena, aby mohla pomyslně spojovat centra IKEM a FN Motol a 
pomáhala rozvíjet nosné programy (transplantace srdce a plic, transplantace srdce u 
dětí). Výbor vyjádří své stanovisko na webových stránkách. 
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- mezinárodní výměna orgánů (doc. Němec), koordinace výměny přímo jednotlivými 
TC není technicky možná, stejné stanovisko však zaujímá také KST (prof. Adamec) – 
není personální a finanční zajištění. Za koordinaci odběrů orgánů pro zahraničí by 
mělo zodpovídat Koordinační středisko transplantací. Jak vyplývá z dikce 
transplantačního zákona (zákon č. 285/2002 Sb.), jedná se o orgán zodpovědný za 
mezinárodní spolupráci a koordinaci. Na dalším zasedání výboru seznámí prof. 
Adamec s návrhem logistiky a možností finanční úhrady. Dále seznámí výbor 
s pravidly spolupráce jednotlivých mezinárodních programů a projektů. 

- Česko-slovenský transplantační kongres v Košicích 2016, výbor STS bude informován 
o současném stavu v ČR (vznik SOT); další spolupráce bude projednána  

- transplantace cizinců (prof. Adamec). Ředitel KST připomněl, že k zařazování cizinců 
do národní čekací listiny vydalo KST standardní doporučený postup. V čekací listině je 
t.č. zařazeno 5 cizinců (TC IKEM) – (4 Slovensko, 1 USA), pouze jeden z nich splňuje 
kritéria zařazení. Případná další zařazení bude KST přísně sledovat a kontrolovat.  

- zhodnocení dárcovského programu v období leden – únor 2015 (prof. Adamec), došlo 
k poklesu počtu dárců ve všech TC, KST připravuje program podpory dárcovských 
nemocnic 

- byla zdůrazněna potřeba dokončení akreditace jednotlivých transplantačních center 

- dr. Vítko informoval, že Česká transplantační nadace (Nadace Karla Pavlíka) udělí 
cenu Karla Pavlíka pro za rok 2014. ČTS bude spolupořadatelem akce. 

- 9. dubna 2015 proběhne v Brně odborná akce u příležitosti 500 transplantací srdce. 
Doc. Němec připomněl potřebu potvrzení účasti 

- nejsou nové informace o výzvě k Věstníku MZ – Centra vysoce specializované péče 
v oblasti transplantační medicíny 

- plán akcí ČTS – podzim 2015 – k diskuzi 

- další schůze výboru ČTS je plánována dne 22. 04. 2015 ve FN Olomouc. 
Předpokládané téma – tkáně  

 
 
V Olomouci, 5. 3. 2015 
        prof. MUDr. Petr Bachleda, CSc. 
        Předseda ČTS 


