Zápis č. 3 ze schůze výboru STL konané dne 19. března 2015
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová,
MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Procházková, MUDr. Řeháček,
MUDr. Turek
Omluveni: Mgr. Bolcková, Z. Drobníková
Hosté:

MUDr. P. Biedermann

Připomínky k zápisu č. 2: nejsou.
Úkol č. 1: Pracovní skupiny:

Dr. Galuszková rozeslala seznam pracovních skupin.
Diskuse k jejich stávající
aktivitě. Některé otázky vyžadují kontinuální činnost (např. úhrada laboratorních
výkonů a kalkulace transfuzních přípravků, registry, příprava doporučení,
hemaferézy, statistiky), aktivita jiných je jednorázová a je ukončena po vyřešení
úkolu. Bude ještě projednáváno.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.
 Registr dárců se vzácnými skupinovými znaky. Dr. Písačka ověří funkčnost
registru. Výbor STL podporuje aktivní hledání podpory pro vyšetřování vzácných
antigenů u dárců (dr. Písačka). Úkol trvá.
Úkol č. 16: Kultivace seznamu zdravotních výkonů a laboratorních vyšetření.
- Extrakorporální fotochemoterapie (dále „ECP“) za pomoci techniky „off line“.
Originál schváleného registračního listu byl předán na MZ ČR. Možnost
vykazování ECP lze dle informací z MZ ČR očekávat v průběhu roku 2015
(doc. Gašová). Úkol trvá.
- Seznam metod, které mají být povinně akreditované pro uznání akreditace
laboratoří v odbornosti 222, včetně sdílených výkonů (dr. Řeháček). Úkol trvá.
- Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222 (dr. Řeháček). Další postup
dle vývoje jednání s plátci zdravotnických služeb. Úkol trvá.
Úkol. č. 39: Diskuse k materiálu „Doporučení pro skladování a transport krve, krevních
složek a transfuzních přípravků“. Ukončena možnost diskuse na interních
webových stránkách STL. Poslední připomínky budou zapracovány a materiál
rozeslán tak, aby mohl být schválen na příštím jednání výboru STL (dr.
Masopust).
Úkol č. 41: Úhrada dopravy autotransfuze do místa operačního výkonu.
Na VZP podána žádost o stanovení úhrady dopravy autotransfuze do místa
operačního výkonu (dr. Masopust). Ukončeno.
Úkol č. 42: Indikace laboratorních výkonů transfuziologem – sdílení výkonů
(kódů 22022 a 22023 – viz úkol 16) mezi odbornostmi 202 a 222. Dr. Masopust
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ověřuje funkce. Úkol trvá.
Úkol č. 44: Navržené revize „Poučení a Dotazníku dárce“ budou upraveny po vydání
aktuálního Guide RE, v. 18 (dr. Masopust). Úkol trvá.
Úkol č. 45: Spolupořadatelství konference IPFA (International Plasma Fractionation
Association) a STL v Praze 2015. Akce bude probíhat pod záštitou
ministra zdravotnictví.
Úkol č. 52: Na www.sukl.cz byl zveřejněn návrh Opatření obecné povahy, který obsahuje
návrh na (a) úpravu úhrady transfuzních přípravků v souvislosti se změnou
platových tarifů od roku 2015 a (b) odstranění indikačních omezení pro
deleukotizované erytrocyty (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 54: „Slovensko-český hematologický a transfuzní kongres 2015“. Konference se bude
konat v Bratislavě ve dnech 22. 9. – 27. 9. 2015.
Dle informace organizátorů bude pro transfuzní program vyčleněna
jedna edukační sekce (75 minut) a 4 odborné sekce (4×75 minut). Diskutováno
zaměření jednotlivých sekcí. Návrh rozešle dr. Galuszková. Úkol trvá.
Úkol č. 56: Spolupráce při přípravě Jubilee World Congress International. College of
Surgeons, 9-12. 9. 2015. Sdělení na téma „Perspektivy spolupráce transfuzního
lékařství a chirurgických oborů v příznivých a v nepříznivých podmínkách“
přednese dr. Bohoněk.
Úkol č. 57: „Standard podání transfuze“, který připravila a odeslala STL na MZ v únoru 2014.
 MZ doposud materiál neprojednávalo a dle aktuálních informací ani nemá zájem
publikovat doporučení odborných společností ve Věstníku MZ, jak bylo dříve
běžnou praxí. Výbor STL rozhodl zaslat návrh odborným společnostem, jejichž
lékaři mají největší podíl na podávání transfuzních přípravků, se snahou vydat
doporučení jako konsensus odborných společností (obdoba doporučeného postupu
při ŽOK – život ohrožujícím krvácení). Dr. Řeháček zašle žádost o stanovisko
ostatním odborným společnostem). Úkol trvá.
Bc. Adamcová:
 informovala o zvolení nového výboru sekce SLS. Bližší informace jsou
uvedeny na webových stránkách STL.
MUDr. Biedermann: předal zprávu revizní komise.
MUDr. Procházková:
- navrhuje centrálně evidovat pracoviště, která provádějí specializované
odborné postupy (např. promývání erytrocytů a trombocytů, inaktivace patogenů,
výběr přípravků dle HLA, HPA, CMV negativity a pod), na která je možné se
v případě potřeby obrátit. Výbor souhlasil. Dr. Procházková připraví na příští
schůzku návrh seznamu specializovaných postupů.
Doc. Gašová:
- Informovala o žádosti zástupců Českého rozhlasu (ing. Jeřábek) o spolupráci při
přípravě náborové akce „Daruj krev s rozhlasem“. Ing. Jeřábek zašle podklady,
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které budou rozeslány členům výboru. Výbor doporučil, aby organizátor akce
oslovil primáře lokálních ZTS.
Dr. Masopust:
 informoval o přípravě smlouvy mezi vydavatelem časopisu THD a zástupci STL a
ČHS. Smlouva je připravena a předána k podpisu.
Dr. Turek:
- informoval o přípravě novely vyhlášky „O personálním zabezpečení“. Výbor STL
bude opakovaně požadovat pro laboratoře ZTS zastupitelnost mezi „atestovaným
VŠ-nelékařem a atestovaným lékařem“.
- Zaslal k připomínkám návrh metodického pokynu, kterým se stanoví postup při
posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika
přenosu tohoto viru krevní transfuzí
Dr. Galuszková připravila:
- programové prohlášení nového výboru STL pro funkční období 2014 – 2018, které
ještě diskutováno. Dr. Galuszková rozešle upravený text. Úkol trvá.
Dr. Řeháček:
 zaslal informaci o studii ABLE.
Výbor STL:
- zvažuje postup při přijímání nových členů a možné formy členství v STL. Revizní
komise ČLS JEP bude požádána o výklad stanov. Do vyjádření ČLS JEP bude
přijímání nových členů pozastaveno.
- Diskutoval přípravu kartiček pro pacienty s nálezem klinicky významných alo i
autoprotilátek. Byly předloženy materiály ze ZTS v Ústí n/Labem a v Liberci.
Bude upřesněno při příštích jednáních (mgr. Bolcková). Úkol trvá.
Příští schůze výboru STL bude 9. 4. 2015 v 10:30 v Ústavu hematologie a krevní
transfuze v zasedací místnosti v budově A.
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc
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