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14. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN
„RIZIKA SPOJENÁ S DAROVÁNÍM KRVE A JEJÍCH SLOŽEK“

Registrace 8.00 – 9.30
9,30 – 9,40

Úvod
1. přednáškový blok:
Nežádoucí reakce a události u dárců krve, vliv oděrů na hodnoty ČKO
9,40 – 11,30

1.

Přehled nežádoucích
událostí při odběrech
dárců krve a jejích
složek v ČR

Dana Galuszková

TO FN Olomouc

2.

Nežádoucí reakce
u dárců krve ve FN Brno

Petra Vojáčková

TaTO FN Brno, ČR

3.

Předodběrové
stanovení hodnoty
Hb a variabilita
praxe v propouštění
dárců krve ve světě
– multicentrická
mezinárodní studie
BEST collaborative

Miloš Bohoněk

OHKT ÚVN Praha, ČR

4.

Mikrocytóza u dárců
krve

Eva Bérešová

10,40 – 11,00

TaTO FN Brno, ČR

11,00 -11,10

Diskuze

9,40 – 10,00

10,00 – 10,20

10,20 -10,40

Přestávka, občerstvení 11,10 – 12,00

2. přednáškový blok:
Darování plazmy I. 12,00 – 12,50

5.

Management of donors
using IgG levels based
eligibility criteria

Stephan Kieβig

PreviPharma, SRN

6.

Plasma Collection best
practices – Austria and
Hungary

Matthias Gessner

12,20– 12,40

Takeda, Rakousko

12,40 – 12,50

Diskuse

12,00 – 12,20

Oběd 12,50– 14.00 hod
3. přednáškový blok:
Darování plazmy II 14,00 – 15,00

7.

on-line

8.

on-line

14,00 -14,20

Data on donor adverse
reaction and short
introduction of utilized
adverse reactions/
adverse effects
classification for plasma
donations – Lessons
learned

Michelle Fransen

14,20 – 14,40

Strategies on protection Toby Simon
of iron stores in plasma
donor

14,40 - 15,00

Diskuse a závěr konference

PPTA, USA

CSL Plasma, USA

Pořadatelé:
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Společnost pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti JEP
Odborný garant: plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD

Zahraniční přednášející
Dr. Stephan Kießig vystudoval medicínu na Univerzitě

v Lipsku a Humboldtově univerzitě v Berlíně, je specialistou
v oboru imunologie. V letech 1981-92 pracoval ve výzkumném týmu Charité Berlin na vývoji testů na screening
HIV. V letech 1992-2002 byl vedoucím vývoje a výzkumu
v IMMUNO, později Baxter a jako lékařský ředitel byl zodpovědný za několik plazmaferetických center, kromě toho
byl evropským manažer pro výrobu hyperimunní plazmy.
Podílel se na vývoji řady sérologických testů a také klinických studiích, např. SIPLA (multicentrická studie intenzivních plazmaferéz se 4500 probandy). V letech 2002-2005
byl ředitelem pro kvalitu Deutsche Gesellschaft für Humanplasma (DGH) a 2005-2008 ředitelem v LipoNova, která se
zabývala vývojem tumorových vakcín. Dále pracoval 5 let v pozici lékařského ředitele
a manažera kvality ve společnosti Haema a jako ředitel v Ruhr-Plasma. Od roku 2017
pracuje ve VCC Medical N.V. v pozici vedoucího lékaře, na stejné pozici je též od roku
2015 ve společnosti PreviPharma Consulting.

Matthias Gessner, Ph.D. je předsedou European Plasma

Alliance (EPA) a rakouské asociace pro odběr plazmy
IG Plasma (Interessengemeinschaft Plasma). Je členem
transfuzní komise Ministerstva zdravotnictví Rakouska.
Pracuje v pozici seniorního ředitele BioLife European
Operations ve společnosti Takeda. Doktorát (Ph.D.) získal
z molekulární biologie na Univerzitě v Kaiserslauternu,
SRN. V oboru zpracování plazmy začal pracovat v Immuno
AG Vídeň jako výzkumný pracovník pro oblast optimalizace
a vývoje rutinního NAT testování plazmy. V současné době
je ve f.Takeda zodpovědný za BioLife, včetně 33 plazmaferetických center v Rakousku, České republice a Maďarskou,
je zodpovědný za sérologický a NAT screennig, laboratoře
a logistiku ve střední Evropě a centrální laboratoři ve Vídni.

Michelle Fransen, je projektovou manažerkou Health

Initiatives PPTA a spolupracuje s různými zainteresovanými
stranami na vývoji, implementaci a realizaci dárcovských
zdravotních studií a projektů a současně od roku 2018
působí v Plasma Protein Therapeutics Association (Asociace pro léčbu plazmatickými proteiny). Před nástupem
do PPTA pracovala ve výzkumu zdravotní problematiky
žen a v oblasti ochrany zdraví při práci. M.Fransen má titul
“Master of Public Health v Environmental Health Science”
a “Master of Professional Studies in Leadership, Education
and Development”, oba z University of Maryland, College
Park.

Toby L.Simon, M.D. je vrchní lékařský ředitel v CSL

Plasma. V letech 2011-2017 působil ve výzkumu a vývoji
v mateřské společnosti CSL Behring. Před tím působil jako
Corporate Medical Director pro CSL Plasma (2006 – 2010),
jako Chief Medical Officer a Chief Operating Officer pro
TriCore Reference Laboratories (2001 – 2006), jako viceprezident pro lékařské a vědecké záležitosti společnosti
Serologicals Corporation (1997– 2001). 1977 -o roku 1997
zastával pozice ve společnosti United Blood Services/
Blood Systems, Inc. a na Lékařské fakultě University Of
New Mexico, kde nadále působí jako profesor Clinical Patology. Dr. Simon napsal více než 100 vědeckých publikací
a kapitol knih. Je také hlavním spolueditorem knihy Principles of Transfusion Medicine, která nyní vychází již v pátém vydání. Byl prezidentem
AABB, prezidentem lékařské komory v Novém Mexiku a South Central Association
of Blood Banks. Dr. Simon je specialistou v oboru interního lékařství, hematologie
a transfuzního lékařství a působil v poradním výboru pro transfuzní lékařství americké společnosti klinické patologie. V letech 2000-2002 a 2012-2016 byl zástupcem
zpracovatelského průmyslu v poradním výboru FDA pro krevní produkty. V roce 2015
obdržel cenu Robert W. Reilly Leadership Award od Plasma Protein Therapeutics za
své služby pro zpracování plazmy a výrobu krevních derivátů.

Akce má charakter postgraduálního
vzdělávání a bude garantována
ČLK a ČAS jako akce kontinuálního
vzdělávání. Vzdělávací akce je
pořádána dle Stavovského předpisu
ČLK č.16.
Akce se koná pod záštitou ředitele
náčelníka COMEDS a ředitele Sekce
vojenského zdravotnictví
Ministerstva obrany ČR brig. gen.
MUDr. Zoltána Bubeníka
Odborný garant:
plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
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