SPEKTRUM PÉČE
Hematologicko-transfuzní oddělení

Popis odbornosti
Transfuzní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod má 3 odbornosti:
1. hematologická ambulance
2. hematologická laboratoř
3. výroba a výdej transfuzních přípravků
Spád
Spádová oblast hematologické ambulance: Havlíčkův Brod a přilehlé regiony
Pracoviště
Personál: VŠ lékaři: 2, oba s atestací v oboru hematologie a transfuzní lékařství,
VŠ nelékaři: 2, oba s atestací v oboru hematologie a transfuzní služba
zdravotní sestry: 4, z toho 1 se specializací v oboru, 1 se specializací ARIP
zdravotní laborant: 13, z toho 4 laborantky se specializací v oboru, 2 na MD
Ambulantní část
ad1) Ambulantní část zajišťuje péči o pacienty s onemocněním krve včetně diagnostiky,
léčby a dispenzarizace pacientů. V ambulanci pracují 2 erudovaní lékaři s atestací
z hematologie a transfuzního lékařství. Nedílnou součástí je stacionář, který slouží
k ambulantnímu podávání transfuzních přípravků a krevních derivátů.
ad2) Laboratorní část zajišťuje celou škálu laboratorních vyšetření, zejména pro
hospitalizované pacienty a některá externí ambulantní pracoviště.
- hematologická laboratoř provádí vyšetření krevního obrazu, koagulace a další speciální
vyšetření
- imunohematologická laboratoř provádí zkoušky kompatibility při křížení krve, vyšetření
krevních skupin a screeningu protilátek u dárců krve a těhotných žen.
- virologická laboratoř vyšetřuje virové markery (HBsAg, anti-HCV, anti HIV Ab/Ag, TP)
u dárců krve a těhotných žen.
- laboratoř kontroly kvality - zabezpečuje validní výsledky v hematologické laboratoři a ve
výrobě transfuzních přípravků
ad3) Transfuzní služba zajišťuje výrobu a expedici transfuzních přípravků včetně autologních
odběrů. Součástí je skladování a distribuce krevních derivátů. Při život ohrožujícím krvácení
je k dispozici preparát Novo Seven.

Přednosti oboru
Jako největší přínos našeho oddělení pro Nemocnici hodnotím sepjatost klinické a laboratorní
hematologie spolu s transfuzním lékařstvím.
Hematologická a imunohematologická laboratoř úspěšně splnila podmínky Auditu II NASKL.

Pacient
O pacienta pečuje kvalifikovaný a přívětivý personál, v rámci ambulantního provozu funguje
stacionář s možností ambulantního podání transfuzních přípravků a krevních derivátů.
V ambulanci klademe důraz na co nejkratší čekací dobu, soukromí pacienta, individuální
péči a srozumitelné informace pacientům o povaze onemocnění. Léčba probíhá v souladu
s nejnovějšími poznatky v oboru.
Spolupráce s jinými zdravotnickými zařízeními
Výborná je spolupráce s pracovišti vyššího typu - většina nemocných léčených na oddělení
klinické hematologie FN Hradec Králové nebo FN Brno může v mezidobí být sledována
v místě bydliště.
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