Zápis č. 2 ze schůze výboru STL konané 24.1. 2019
Přítomni: Adamcová, Bohoněk, Galuszková, Písačka, Procházková, Pacasová, Řeháček,
Turek
Omluveni: Gašová, Kricnerová, Masopust
Hosté:
Biedermann
Program:
Kontrola zápisu č. 31 a č. 1 ze schůzí výboru STL konaných dne 13.12. 2019 - bez připomínek.
Programové prohlášení výboru STL na období 2018 – 2022, návrh činnosti výboru - projednáno, po
drobných úpravách schváleno, bude zveřejněno na webu STL.
Dr. Bohoněk navrhl ustanovení pracovních skupin ke klíčovým oblastem činnosti výboru STL.
Cílem je koordinace práce ve výboru a zapojení odborníků z terénu do řešení projednávané
problematiky. Po diskusi bylo ustavení pracovních skupin schváleno s tím, že věc se bude dále
vyvíjet.
PS pro standardizaci a legislativu: Dr. Řeháček (ČIA/NASKL, minima, ÚZIS, leg. návrhy...)
PS pro pre a postgraduální vzdělávání: Dr. Turek, Mgr. Adamcová (programy pre a
postgraduálního vzdělávání v oboru všech kategorií, závěrečné zkoušky, zkušební komise)
PS pro imunohematologii: Dr. Písačka (postupy, verifikace/validace, kultivace výkonů... )
PS pro klinickou transfuziologii: Dr. Procházková (transfuzní postupy, potransfuzní reakce,
hemovigilance)
PS pro terapeutické aferézy: Doc. Gašová (indikace, postupy, hodnoty výkonů a výkaznictví)
PS pro výrobu TP: Dr. Pacasová (výroba a vyšetření TP, skladování, transport)
PS pro dárcovství krve a jejích složek: Dr. Masopust (posuzování způsobilosti, oceňování dárců,
spolupráce s ČČK a dalšímu subjekty, sledování a vyhodnocování trendů)
PS pro podporu vzdělávání, vědy a výzkumu: Dr. Galuszková (zpracování postupů, návrhy na
udělování grantů, podpora publikační a přednáškové činnosti, podpora redakční rady a recenzentů
TaH Dnes)
Úkol č.1: Návrh úprav Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust) a
stanovisku ÚLZ k omezení pro civilní a vojenské piloty (dr. Bohoněk). Připomínky budou vloženy
do „Poučení“ dárce, dotazník dárce bude aktualizován. Návrh textu „Souhlas dárce se zasláním
údajů do ČČK“ - trvá.
Úkol č. 2: Doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a komplikacím vzniklým

v souvislosti s transfuzí. Do dokumentu je ještě třeba doplnit požadavek na rozsah materiálu
odesílaného k vyšetření a schválit formulář „Hlášení PTR“ (dr. Galuszková, dr. Procházková).
Materiál bude finalizován a předložen výboru ke schválení na příští schůzi výboru - před
dokončením.
Úkol č. 3: Registry transfuzní služby

- Registr dárců vzácných skupinových znaků - byl předložen návrh nadace Českého národního
registru vzácných dárců s národní bankou vzácných krví (ČNRVDaK), (dr. Písačka, dr. Bohoněk).
Předložen koncept registru vzácných dárců jako samostatné NGO (“nadace”) po vzoru např.
ČNRDD. Materiál nebyl zásadně rozporován a definitivně bude připomínkován a projednán na
příští výborové schůzi - trvá.
- Registr vyřazených dárců (NROVDK): ÚZIS pracuje na přípravě SW programu NROVDK,
aktuálně probíhá jednání mezi ÚZIS a ÚHKT o způsobu předání dat z Transregu do NROVDK
- trvá.
Úkol č. 4: ”Příruční leták“ (dodatečný úkol z r. 2018 jako doplněk k úkolu č. 57) „Standard podání

transfuzních přípravků“ – proběhlo vypořádání připomínek, je připraven návrh a kalkulace pro
výrobu 5 – 10 tis.výtisků, zbývá dořešit způsob distribuce (doc. Gašová, dr. Galuszková) - před
dokončením.

Úkol č.5: Úprava minimálních požadavků odbornosti 222 v souladu s Vyhl. č. 99/2012 Sb.(dr.
Řeháček) - provedena k 1.1.2019 - ukol splněn.
Úkol č.6: Stanovisko pro ČIA ke kvalifikačním podmínkám pro posuzovatele v odbornosti 222
(dr. Řeháček) - dopis odeslán 2.1.2019 - úkol splněn.
Úkol č.7: Připomínky STL k novele zák. č. 378/2008 Sb., Zákona o léčivech (dr. Bohoněk)připomínky odeslány 4.1.2019 - úkol splněn.
Úkol č.8.: Připomínky STL ke klasifikaci hospitalizačních procedur (dr. Řeháček) - přípomínky
odeslány dne 14.1.2019 - úkol splněn.
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 (dr. Bohoněk, dr. Písačka) - zbývá dokončit formální úpravu
dokumentu. Před dokončením.
Úkol č.10: Stanovisko STL k fyzikálnímu vyšetření dárců krve a jejích složek a event. úprava
Dop_STL2007_03 a odpověď na dotaz Dr. Kuči. Odpověď připraví dr. Bohoněk.
Úkol č.11: Modernizace a rekonstrukce webu STL (dr. Bohoněk) Je nutné provést update webu
STL, který již technologicky ani designem neodpovídá požadavků na moderní stránky. Vzhledem k
tomu, že současný správce již dále nebude web STL aktualizovat, předložil dr. Bohoněk nabídku
firmy SZ studio na rekonstrukci webu STL. Členové výboru zajistí dle svých možností další možné
nabídky k porovnání.
Žádost Společnosti pro biomplantologii o vystavení pozvánky na konferenci na webu STL.
Schváleno.
Problematika odborných sekcí a stanov STL. Dle stanov má STL tři sekce – lékařů,
vysokoškoláků nelékařů a nelékařských pracovníků. Tyto sekce však nejsou naplněny členy, v
současné době např. sekce lékařů není uvedena v přihlašovacím formuláři ČLS JEP. Dr. Bohoněk
zajistí odeslání mailů členům STL, aby doplnili v případě zájmu své zařazení do sekcí STL.
Zapojení korporátních partnerů do podpory STL: byla otevřena otázka spolupráce s
korporátními partnery, která je možná třemi způsoby (a/ formou přidruženého členství, b/ formou
smlouvy o propagaci a reklamě, c/ formou smlouvy o použití loga) - v řešení.
Žádost organizačního výboru XXXI. Celostátní pracovní konference laborantů a sester
„Železnohorky 2019“, konané ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2019 o finanční podporu 30 000 Kč na
pokrytí nákladů při organizaci konference. Výbor podporu schválil. Mgr. Adamcová zajistí
administrativní stránku věci.
Informace z volebního sjezdu ČLS JEP (dr. Bohoněk, dr. Procházková) - informace o výsledcích
voleb do předsednictva a revizní komise ČLS JEP, o plánovaném vzniku Národního zdravotnického
portálu, práci MZdr. na klinických doporučených postupech, možnosti prezentace odborných
společností na tiskových konferencích ČLS JEP atd.
Různé:
₋ Dr. Bohoněk, dr. Turek – otevřena otázka WNV. Dr. Řeháček odeslal na MZd v listopadu 2018
návrh metodického postupu, zatím bez odpovědi. Dr. Řeháček ověří aktuální stav u dr.
Prymuly.
₋ Dr. Písačka: připomenutí kurzu ČLK Novinky v transfuzním lékařství – 16.2.2019.

Příští schůze výboru STL se bude konat 21. 3. 2019 v ÚHKT, budova A.
Zapsala: Dr. Procházková

