
Činnosť hlavného odborníka MZ SR pre hematológiu v roku 2010 
 

 
1. Pracovné stretnutia (CML a aktuálne problémy odboru) v krajoch: 

o 10.február 2010 - Martin 

o 11.február 2010 – Prešov 

o 16.február 2010 – Košice 

o 23.február 2010 – Bratislava (NR, TT, TN) 

o 24.február 2010 – Banská Bystrica 

 

2. Návrh na vymenovanie prim. MUDr. Alexandra Wilda za krajského odborníka pre odbor hematológia 

v Banskobystrickom samosprávnom kraji (12.5.2010)  

 

3. Lieky:  

o Predseda pracovnej podskupiny B (krv a krvotvorné orgány), v rámci ktorej bolo vypracovaných viac ako  

10 stanovísk k liekom (Ferratab comp. cps, Revolade tbl, Maltofer, Clopidogrel, Beriplast, Fanhdi, 

Hemate, Bortezomib, Sprycel 100mg tbl, Wilate, Warfarin, Sulodexid, Ticlopidin, Ribavirin, Rituximab, 

Nplate, Eltrombopag, Darbepoetin, Filgrastim,...) na pravideľné rokovania kategorizačnej komisie MZ 

o Ţiadosti o skupinové povolenie MZ alebo výnimku z indikačného obmedzenia pre fibrinogén, interferóny, 

depocyte, revlimid (MDS 5q-), bendamustin, bortezomib (do prvej línie th mnohopočetného myelómu 

u transplantovateľných chorých) a iné.... 

 

4. Transplantácie krvotvorných buniek (TKB): 

o vypracovanie a špecifikovanie financovania činnosti registra dobrovoľných darcov krvotvorných buniek 

(NRDKD) 

o podklad pre OECD o TKB v SR 

o podporné stanovisko k transplantačnému pracovisku FNsP J.A.Reimana v Prešove 

o zabezpečenie prvých dvoch štepov pre TKB od nepríbuzných darcov z registra dobrovoľných darcov 

krvotvorných buniek (NRDKD) v SR 

o zber údajov a vypracovanie prehľadu o transplantačnej aktivite v roku 2009 v SR 

o podporné stanovisko k projektu transplantačného centra v DFN BA 

o podnet na prešetrenie a prehodnotenie povolenia činnosti – skladovanie autológnych  pupočníkových krví v 

Eurocord Slovakia 

 

5. Rôzne  

o projekt MyDyS (register chorých s myelodysplastickým syndrómom)  

o tlačová konferencia na MZ k bezpečnosti transfúznych prípravkov (20.10.2010) 

o stanoviská k liečbe v zahraničí pre zdravotné poisťovne 

o „Zoznam zdravotných výkonov“ (KZV) (5.3.2010) 

o Lymfómové fórum (13.3.2010) 

o Európska skupina pre TKB - EBMT 2010 (Viedeň) + pacientská skupina SR (20.3.2010) 

o CMG – Česká myelómová skupina (Praha, 1.4.2010) 

o Slovenská Myelómová Spoločnosť (17.-18.4.2010) 

o Pracovné rokovanie „Diagnostika MDS“ (20.4.2010)  

o CLL seminár (21.4.2010) 

o hemofilické dni (23. – 24.4.2010)   
o Jubileum hematologicko-transf. pracoviska v NsP Šaca, Košice (27.4.2010) 

o Odborné sympózium „Infekčné komplikácie v hematológii“ (7.-8.5.2010) 

o Koordinátor přednáškového večera SPOLKU LÉKAŘŮ ČESKÝCH v Prahe (31.5.2010): 

Aktuality v hematológii v SR 

o Olomoucké hematologické dni (24.-26.6.2010) 

o V. Košické hematol. a transf. dni (23.-25.9.2010) 

o Pracovné rokovanie Slovenskej pracovnej skupiny pre Akútne leukémie (29. – 30.10.2010) 
o Tlačová konferencia „Prvá transplantácia kostnej drene od nepríbuzného darcu zo slovenského registra“ 

(27.11.2010)  

 

 

Bratislava  31.1.2011      doc.MUDr.Martin Mistrík, PhD 

        Hlavný odborník pre hematológiu  


