Zápis č. 5 ze schůze výboru STL konané dne 17. června 2015
Přítomni: Bc. Adamcová, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, doc. MUDr.
Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Omluveni: MUDr. Bohoněk, MUDr. Písačka, MUDr. Procházková,
Hosté:
MUDr. I. Meluzínová
Připomínky k zápisu č. 4: nejsou. Text zápisu byl schválen.
Úkol č. 1: Pracovní skupiny:
Pracovní skupiny pro laboratorní výkony, imunohematologii, hemaferézy,
hemovigilanci a registry zůstávají aktivní. Další pracovní skupiny se mohou
vytvořit dle aktuální potřeby.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.
- Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u dárců. Na schůzi Národní
transfuzní komise (NTK) byla prezentována žádost STL o příspěvek na
vybudování a provoz Registru. Podklady připraví dr. Písačka a mgr. Bolcková – je
třeba zvážit možnost podpory také pro vyšetření dárců dle HLA a HPA znaků, IgA
negativních , ev. i CMV negativních dárců. Žádost o podporu bude odeslána
zdravotním pojišťovnám. Úkol trvá (dr. Galusková, dr. Písačka, mgr. Bolcková).
Úkol č. 16: Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222. Další postup dle vývoje
jednání s plátci zdravotnických služeb. Výbor STL bude perspektivně zvažovat
možnost úpravy vyhlášky s ohledem na počet provedených výkonů.
Úkol trvá (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, zpracovatelů plazmy a FN Ostrava. Úkol trvá (dr. Masopust).
Úkol č. 42: Indikace laboratorních výkonů transfuziologem – sdílení výkonů
(kódů 22022 a 22023) mezi odbornostmi 202 a 222.
VZP akceptuje sdílení a připravuje úpravy SW. Úkol trvá (dr. Řeháček).
Úkol č. 44: Navržené revize „Poučení a Dotazníku dárce“ budou upraveny po vydání
aktuálního Guide RE, v. 18. Úkol trvá (dr. Masopust).
Úkol č. 45: Spolupořadatelství konference IPFA (International Plasma Fractionation
Association) a STL v Praze 2015. Konference proběhla úspěšně. Dr. Řeháček a
dr. Turek obdrželi poděkování od organizátorů konference za pomoc při zajištění
akce. 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
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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/červen 2015.
Úkol trvá (Dr. Galuszková).
Úkol č. 56: Spolupráce při přípravě Jubilee World Congress International. College of
Surgeons, 9-12. 9. 2015 v přípravě. Úkol trvá (dr. Řeháček).
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. Materiál bude
zaslaný jestě na SÚKL (doc. Gašová). Úkol trvá (dr. Řeháček, dr. Galuszková,
doc. Gašová).
Dr. Galuszková:
 Text „Programového prohlášení STL byl po vypořádání připomínek zvěřejněn na
webových stránkách STL. Ukončeno (dr. Galuszková).
Dr. Turek:
 informoval o jednání NTK.
 Výbor STL pověřil dr. Turka zpracováním dat z formulářů ÚZIS za všechna ZTS v
ČR. Výbor se obrací na jednotlivá ZTS s prosbou o zaslání kopie formuláře ÚZIS
dr. Turkovi. Úkol trvá.
 Změna režimu oceňování dárců krve v r. 2015 za 120 odběrů. ČČK svěřil
oceňování krajským oblastním spolkům. Výbor STL pověřil dr. Turka jednáním
s ČČK a upřesněním informací o oceňování dárců krve. Úkol trvá.
Mgr. Bolcková
 návrhy kartiček pro pacienty s nálezem klinicky významných alo i autoprotilátek.
Zpracuje a upraví Mgr. Bolcková. Úkol trvá.
Z. Drobníková: informovala o úspěšném průběhu konference „Harrachohorky“ 2015.

Doc. Gašová:
- na žádost výboru STL odeslala Revizní komisi ČLS JEP dotaz na upřesnění
postupů při přijímání nových členů do STL. Revizní komise zaslala STL odpověď.
Postup bude diskutován na příští schůzce výboru STL.
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- Informovala o:
- o 16. konferenci „NATA 2015“, která proběhla v Praze od 16. do 17. 4.
2015. Konference měla interdisciplinární zaměření na spolupráci odborníků
v oborech anesteziologie a intenzivní medicína, transfuzní lékařství,
chirurgie a hemokoagulace. Akce se zúčastnilo 447 odborníků z 46 států.
Doc. Gašová obdržela poděkování od vědeckého výboru za spolupráci při
zajištění odborného programu.
- o Mezinárodním setkání Aferetických center (IMAC), Sotio dne 5. 6. 2015.
Akce se zúčastnili zástupci 22 evropských aferetických center.
Doc. Gašová obdržela poděkování organizátorů za spolupráci při zajištění
odborného programu.
Dr. Řeháček:
 zvěřejní na webových stránkách STL informaci SÚKL o zrušení indikací
k deleukotizaci erytrocytů.
 Požádal lékaře ZTS, aby upozornili spolupracující klinická pracoviště o nutnosti
vykazování potransfuzních reakcí při propuštění pacientů – dle mezinárodní
klasifikace nemocí. Pojišťovny neměly v r. 2014 vykázanou žádnou potransfuzní
reakci. Aktuální kontakt na SÚKL: hemovigilance@sukl.cz

Návrhy dr. Procházkové na centrální evidenci pracovišť, která provádějí specializované
odborné postupy, na kompenzaci nákladů aktivním účastníkům na konferencích a na archivaci
dokumentace v ZTS budou projednávány na příští schůzce výboru STL.

Termín příští schůze výboru STL bude 10. 9. 2015 v 10: 30 h v ÚVN.
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc
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