Zápis č. 4 ze schůze výboru STL ČLS JEP konané 2. 5. 2019

Přítomni: Bohoněk, Galuszková, Gašová, Písačka, Procházková, Pacasová, Řeháček, Turek
Omluveni: Adamcová, Kricnerová, Masopust
Hosté: ing. T. Markovina (ÚVN) – informace o jednání NCO NZO
Program:
Kontrola zápisu č.3 ze schůze výboru STL konané dne 24.1. 2019 – v záhlaví označen číslem 2.
Úkol č.1: Návrh úprav Dotazníku a Poučení – dohoda členů výboru na sjednocení intervalu

blokací. Dokument odsouhlasen k publikaci. (dr. Turek, dr. Masopust)- ukončeno.
Úkol č. 2: Doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a komplikacím vzniklým

v souvislosti s transfuzí – schválena finální verze – dr. Masopust odešle k publikaci. (dr.
Procházková, dr. Masopust, dr. Turek) – ukončeno.
Úkol č. 3a: Registr dárců vzácných skupinových znaků – v přípravě koncept formou nadace,

včetně postupů (dr. Písačka, dr. Bohoněk) – úkol pokračuje.
Úkol č. 3b: Registr vyřazených dárců (NROVDK) - dne 6.5. na ÚHKT bude prezentována 1.
verze ÚZIS, za STL se zúčastní dr. Turek a dr. Řeháček (dr. Řeháček, dr. Turek) – úkol pokračuje.
Úkol č. 4: ”Příruční leták“ (dodatečný úkol z r. 2018 jako doplněk k úkolu č. 57) „Standard

podání transfuzních přípravků“ – bylo vyrobeno 14 000 výtisků, které budou distribuovány
prostřednictvím krajských TO, na webu STL bude k dispozici elektronická verze ke stažení. (doc.
Gašová) – ukončeno.
Úkol č.9: Návrh Doporučení STL pro postupy při řešení komplikací při výskytu vzácných
skupinových znaků, resp. antierytrocytových protilátek s využitím dovezených a/nebo
kryokonzervovaných přípravků – schválena finální verze(dr. Bohoněk, dr. Písačka) - ukončeno.
Úkol č.11: Modernizace a rekonstrukce webu STL – je jednáno se společností Meditorial, která
jako tvůrce webových stránek pracuje pro ČLS JEP. V průběhu května bude předvedena první
prezentace webu – dr. Bohoňka na ni zastoupí dr. Písačka - (dr. Bohoněk) – úkol pokračuje.
Úkol č.14: Návrh revize Doporučení STL2011_08 Předtransfuzní vyšetření – dr. Turek
inicioval uvést současné doporučení STL v souladu s doporučením EU Guide, zejména části
týkající se délky platnosti předtransfuzního vyšetření. Proběhlo vypořádání připomínek, dr. Turek
zašle finální verzi k publikaci. Ukončeno.
Úkol č.15: Revize Doporučení STL2007_03 Způsobilost k dárcovství – dr. Bohoněk navrhl
aktualizaci doporučení, text bude rozeslán k připomínkám (dr. Masopust) - trvá.
Úkol č.16: Problematika WNV – návrh Metodického opatření dr. Řeháček odeslal na MZ ČR.
V tuto chvíli je pokyn ve fázi vypořádávání připomínek na MZdr. (dr. Pacasová, dr. Řeháček, dr.
Turek). Dr. Řeháček připraví seznam zemí s rizikem WnV Úkol pokračuje.
Úkol č.18: Novela Vyhl. č. 134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů – diskutována reálná
potřeba podání nových kalkulací výkonů a některých zcela nových výkonů (genotypizace, některé
léčebné a pod). Seznam výkonů a jejich kalkulaci, které je třeba řešit připraví: dr.Řeháček - kódy
pro provádění genetických metod v odbornosti 222, doc. Gašová – aferetické výkony, dr. Písačka imunohematologické výkony. Termín: do 13.6.2019 Úkol pokračuje.

Úkol č.19: Revize brožury “Máte krev v žilách” k reedici – finální verzi zašle dr. Turek dr.
Bohoňkovi nejdéle do 9.6.2019. (dr. Masoupust, dr. Turek, dr. Řeháček). Úkol pokračuje.
Úkol č. 20: Úprava stanov STL – současné stanovy STL je třeba uvést v soulad s novým
Občanským zákoníkem a zněním aktuálních stanov ČLS JEP z roku 2015. Dr. Bohoněk ve
spolupráci s právníkem ČLS JEP JUDr.Vackem připraví návrh nových stanov STL tak, aby na
shromáždění SLT v říjnu 2019 mohly být schváleny.
Zapojení korporátních partnerů do podpory STL a TaH Dnes – v tuto chvíli jsou podepsané
tyto smlouvy o reklamě, jejichž výtěžek bude určen zejména na podporu
vědy, výzkumu,
vzdělávání a publikační činnosti se společnostmi APR, TIS, Medista, Vivacom a DiaSorin, s
dalšími společnostmi jednání probíhají (Grifols, Roche, Siemens). Současně přislíbena podpora
časopisu TaH Dnes formou placené inzerce (Trigon-plus, Roche, Siemens) (dr. Bohoněk).
Informace z jednání “Kulatého stolu” NCO NZO dne 17.4.2019 v Brně ke Vzdělávacímu
programu specializačního vzdělávání v oboru všeobecná sestra – transfuzní služba – výbor
rámcově projednal návrh vzdělávacího program pro sestru specialistku v transfuzní službě.
Připomínky či návrhy je třeba zaslat dr. Galuszkové nejdéle do 10.5.2019. (Mgr. Adamcová, dr.
Turek, dr. Galuszková).
Rozšíření počtu atestačních otázek v oboru hematologie a transfuzní lékařství - ČHS navrhuje
rozšíření počtu otázek na 25, členové výboru souhlasí. Návrhy na doplňující otázky je třeba zaslat
do 20.5.2019 dr. Bohoňkovi.
Návrh revize “Guide...” k intervalu provádění plazmaferéz a dotazník STL pro ZTS – dr.
Turek připravil dotazník, který má zmapovat názory odborné veřejnosti na připravované změny u
odběrů plazmy (zkrácení intervalu, odebírané objemy). Dotazník dr. Turek rozešle na všechna ZTS,
která provádějí plazmaferézy, v průběhu května. (dr. Turek, dr. Řeháček)
Problematika předání podkladů z uplynulého období, vedení dokumentace STL a činnost
sekretariátu STL – Veškerá dokumentace STL (pošta odeslaná a doručená, smlouvy, faktury a
pod.) bude jednotně archivována v originálech či kopiích na sekretáriátu STL, budou založeny
evidenční knihy pošty, faktur a smluv. Perspektivně bude na webu STL zřízen portál pro vystavení
pošty doručené a odeslané, přístupný členům výboru. V návaznosti na rozšíření pracovní náplně
výbor odsouhlasil zvýšení odměny paní Korbové na 1950,- Kč měsíčně, dr. Bohoněk zajistí
aktualizaci DPČ. (dr. Bohoněk, dr. Pacasová)
Žádost o převzetí záštity STL na seminář f.Fresenius “Sjednocujeme separací”, ve dnech 5.6.9.2019, Luční bouda - odsouhlaseno. (dr. Bohoněk).
Odpověď na dopis p. Čecha - schválen text odpovědi (dr. Bohoněk).
Žádosti o přijetí do STL - nebyly.
Různé:
Dr. Turek
- Žádá ZTS o zaslání kopie vyplněných hlášení ÚZIS.
- Informace změně v požadavcích vzdělávacího programu lékařů v oboru hematologie a
transfuzní lékařství – došlo ke zkrácení rozsahu povinné praxe na TO ze 4 na 1 měsíc.
Příčinu se nepodařilo zjistit, bude projednáno na jednání akreditační komise MZ dne
30.5.2019.
Dr. Procházková

-

Podala námět na činnost pracovních skupin výboru STL – formulovat úkoly pro další
činnost na období 2019 - 2020.

Dr. Bohoněk
- Žádá členy výboru, aby včas zasílali připomínky či vyjádření k rozesílaným doporučením a
reagovali na společnou e-mailovou komunikaci
- Všechny smlouvy za STL bude nadále podepisovat pouze předseda či místopředseda výboru
STL, případně předsedou pověřená osoba.
Výbor konstatuje, že je třeba začít řešit přípravu Pracovních dnů transfuzní služby v roce 2020.
Příští schůze výboru STL se bude konat 13.6. 2019 v ÚHKT, budova A, v 10,30., schůzi bude
předsedat dr. Řeháček.
Zapsala: Dr. Procházková

