Zápis č. 4 ze schůze výboru STL konané dne 9. dubna 2015
Přítomni: Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová,
MUDr. Masopust, MUDr. Procházková, MUDr. Řeháček
Omluveni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, MUDr. Písačka, MUDr. Turek
Hosté:

MUDr. P. Biedermann

Připomínky k zápisu č. 3: nejsou. Text zápisu byl schválen.
Úkol č. 1: Pracovní skupiny:

Dr. Galuszková rozeslala seznam pracovních skupin.
Výbor souhlasí
s tím, že aktivní zůstanou pracovní skupiny pro: laboratorní výkony,
imunohematologii, hemaferézy, hemovigilanci a registry. Pro řešení jiných
aktuálních témat mohou být vytvořeny další skupiny.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.
 Výbor STL podporuje aktivní hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů
u dárců (dr. Písačka). Bude prezentováno na schůzi Národní transfuzní komise
(NTK). Úkol trvá.
Úkol č. 16: Kultivace seznamu zdravotních výkonů a laboratorních vyšetření.
- Extrakorporální fotochemoterapie (ECP) za pomoci techniky „off line“. Možnost
vykazování ECP a její úhrady z veřejného zdravotního pojištění lze očekávat
v průběhu roku 2015, nejdéle začátkem roku 2016 (doc. Gašová). Ukončeno.
- 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. Další postup dle vývoje
jednání s plátci zdravotnických služeb (dr. Řeháček).
Úkol. č. 39: Diskuse k materiálu „Doporučení pro skladování a transport krve, krevních
složek a transfuzních přípravků“. Prozatím nelze uzavřít. Probíhá vypořádání
připomínek SÚKL a zpracovatelů plazmy (dr. Masopust). Úkol trvá.
Úkol č. 42: Indikace laboratorních výkonů transfuziologem – sdílení výkonů
(kódů 22022 a 22023) mezi odbornostmi 202 a 222. Dle vysvětlení dr. Řeháčka
v informačním systému VZP pravděpodobně přetrvává blokování funkce. Bude
připraven dopis na VZP s výzvou k úpravě (dr. Řeháček). 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 trvá.
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Úkol č. 52: Na www.sukl.cz bylo zveřejněné Opatření obecné povahy, které obsahuje
úhrady transfuzních přípravků v souvislosti se změnou platových tarifů (2015) a
s odstraněním indikačních omezení pro ERD. Platí od 1. 4. 2015 (dr. Řeháček).
Ukončeno.
Úkol č. 54: „Slovensko-český hematologický a transfuzní kongres 2015“v Bratislavě ve
dnech 22. 9. – 27. 9. 2015. Pro transfuzní program byla vyčleněna jedna
edukační sekce (75 minut) a 4 odborné sekce (4×75 minut). Dr. Galuszková
rozeslala návrh odborných temat:
1. imunohematologie
2. aferézy – separace buněk, buněčná terapie
3. hemovigilance, infekční rizika transfuzních přípravků, akreditace, inaktivace
transfuzních přípravků
4. dárcovská problematika, výroba transfuzních přípravků, odběry
5. klinická transfuziologie.
Zájemci o účast na konferenci se mohou elektronicky zaregistrovat, termín pro
odesílání abstrakt bude ještě upřesněn, pravděpodobně květen 2015.
Dr. Galuszková byla pozvána na jednání do Bratislavy. Úkol trvá.
Úkol č. 56: Spolupráce při přípravě Jubilee World Congress International. College of
Surgeons, 9-12. 9. 2015 v přípravě (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 57: „Standard podání transfuze“.
 Výbor STL zaslal návrh ostatním odborným společnostem se snahou vydat
doporučení jako konsensus odborných společností. Očekává se vyjádření
odborných společností, některé již zaslaly souhlasná stanoviska (dr. Řeháček, dr.
Galuszková). Úkol trvá.
Proběhla diskuse:


k návrhu „Programového prohlášení STL. Probíhá
vypořádání připomínek. Dr. Galuszková rozešle text ke konečnému schválení a
vystavení na webu STL. Úkol trvá.

 K návrhu 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.
 Formulář ÚZIS a další statistiky – diskuze k návrhu dr. Turka. Bude projednáno
na příští schůzce (dr. Turek). Úkol trvá.
 K návrhu dr. Procházkové centrálně evidovat pracoviště, která provádějí
specializované odborné postupy. Dr. Procházková připravuje seznam
specializovaných postupů.
 K návrhu kompenzace nákladů aktivním účastníkům na konferencích – materiál
Dr. Procházkové. Úkol trvá.

2

 Informace o přípravě novely vyhlášky „O personálním zabezpečení“. Výbor STL
bude opakovaně požadovat v laboratořích ZTS zastupitelnost mezi „atestovaným
VŠ nelékařem a atestovaným lékařem“. Bude zasláno na MZ ČR.

Z. Drobníková: informovala o zajištění odborného programu „Harrachohorky“ 2015.
MUDr. Procházková:
- Upozornila na nejasnosti ohledně doby archivace různých typů dokumentů na
ZTS. Dr. Procházková připraví do příští schůzky seznam dokumentace k diskusi.
Doc. Gašová:
- na žádost výboru STL připravila pro Revizní komisi ČLS JEP dopis s dotazem na
upřesnění postupů při přijímání nových členů do STL. Výbor STL schválil
navržený text a doporučil jeho odeslání.
- Informovala o 16. konferenci „NATA 2015“, která proběhne v Praze od 16. do 17.
4. 2015 za aktivní spoluúčasti zástupců STL a některých dalších odborných
společností v ČR.
Dr. Řeháček:
 informoval o postupu při hlášení závažných potransfuzních reakcí. Uvedl aktuální
kontakt: hemovigilance@sukl.cz
Termín příští schůze výboru STL bude upřesněn.
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc
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