Zápis č. 2 ze schůze výboru STL konané dne 5. února 2015
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, MUDr. Galuszková,
Doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Procházková, MUDr. Řeháček,
MUDr. Turek
Omluveni: Z. Drobníková, MUDr. Písačka
Hosté:

RNDr. Rýznarová

Připomínky k zápisu č. 1: nejsou.
Úkol č. 1: Pracovní skupiny: a) pracovní skupina laboratoře a b) pracovní skupina pro
potransfuzní reakce. Materiály byly rozeslány k úpravám mailem dne 17. 3. 2014
(dr. Masopust). Do příští schůze bude připravena revize pracovních skupin –
seznam zašle dr. Galuszková). (Úkol trvá).
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.
 MZČR připravuje nový registr vyřazených dárců, jehož realizace vyplývá ze
zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Jedním z nových národních registrů
definovaných v tomto zákoně je Národní registr osob trvale vyloučených
z dárcovství krve. Správcem registru byl jmenovaný Ústav zdravotnických
informací a statistiky ČR, dále jen „Ústav“, který připravil informativní dopis
pro jednotlivá ZTS/KB. Dopis byl schválen výborem STL a zaslán na Ústav (doc.
Gašová). Úkol trvá.
 Výše uvedená změna se netýká Registru dárců se vzácnými skupinovými znaky,
který se doplní o vybrané antigeny – v přípravě (dr. Písačka). Úkol trvá.
Úkol č. 16: Kultivace seznamu zdravotních výkonů a laboratorních vyšetření.
- Extrakorporální fotochemoterapie (dále „ECP“) za pomoci techniky „off line“ –
návrh registračního listu byl schválen Pracovní skupinou pro SZV při MZČR dne
18. 12. 2014. Originál registračního listu byl dle vyžádání předán na MZ 2. 2. tr.
Dle informací MZ lze očekávat možnost vykazování ECP v průběhu roku 2015
(doc. Gašová). Úkol trvá.
- Sdílení výkonů 22022 a 22023 (cílené a kontrolní vyšetření hematologem
odbornosti 202 i pro odbornost 222) bylo schváleno Pracovní skupinou pro SZV
při MZČR dne 18. 12. 2014 (doc. Gašová). Ukončeno.
- Seznam metod, které mají být povinně akreditované pro uznání akreditace
laboratoří v odbornosti 222, včetně sdílených výkonů (úkol č. 38, přesunuto k č.
16, dr. Řeháček). Úkol trvá.
- Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222 (úkol č. 40, přesunuto k č. 16,
dr. Řeháček). Další postup dle vývoje jednání s plátci zdravotnických služeb. Úkol
trvá.
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Úkol č. 30: Dárci krve a užívané léky. Bude vypracováno jako součást Doporučených
postupů (Dr. Řeháček). Ukončeno.
Úkol. č. 39: Diskuse k materiálu Dr. Masopusta a dr. Turka „Doporučení pro skladování a
transport krve, krevních složek a transfuzních přípravků“. Pokračuje
vypořádávání připomínek. Úkol trvá.
Úkol č. 41: Úhrada dopravy autotransfuze do místa operačního výkonu. Návrh nového
výkonu – „Doprava autotransfuze“ je v přípravě. Na VZP podána žádost o
stanovení úhrady dopravy autotransfuze do místa operačního výkonu
(dr. Masopust). Úkol trvá.
Úkol č. 42: Indikace laboratorních výkonů transfuziologe – sdílení výkonů
(kódů 22022 a 22023 – viz úkol 16) mezi odbornostmi 202 a 222. Dr. Masopust
ověří funkci. 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 – telekonference proběhla, program
“Surveillance and Screening of Blood Borne Pathogens“ v přípravě. Na MZ
odeslána žádost o záštitu akce ministrem 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. Organizátoři mají zájem o
zajištění programu v oboru transfuzní lékařství. Bude upřesněno (dr. Galusková,
dr. Masopust). Úkol trvá.
Úkol č. 56: Spolupráce při přípravě „Int. College of Surgeons“ v přípravě (dr. Řeháček, dr.
Galuszková). Úkol trvá.
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 a dr. Galuszková požádají o
stanovisko ostatní odborné společnosti). Úkol trvá.
Dr. Galuszková připravila:
- programové prohlášení nového výboru STL pro funkční období 2014 – 2018, které
diskutováno. Dr. Galuszková rozešle upravený text k schválení.
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Dr. Řeháček:
 Dr. Řeháček a Dr. Turek jednali na MZ o postupech při darování krve v souvislosti
s výskytem infekčních onemocnění a o postupech při potransfuzních reakcích. Byl
připraven návrh Metodického pokynu, který stanoví postup při posuzování rizika
nákaz virem západonilské horečky (WNV) a postup ke snížení rizika přenosu
tohoto viru krevní transfuzí. Návrh byl odeslán na MZ k projednání.
 Požádal o záštitu STL pro pořádání „Regionálního východočeského transfuzního
semináře“ v Hradci Králové 2. – 3. dubna 2015. Výbor souhlasí.
Dr. Bohoněk:
 prezentoval úpravu webových stránek STL.
Mgr. Bolcková:
- navrhla možnost přípravy kartiček pro pacienty s nálezem klinicky významných
alo i autoprotilátek. Bude diskutováno při příštích jednáních.
Dr. Masopust:
 připravuje schůzi redakční rady časopisu Transfuze a hematologie dnes, která se
bude konat 16. 2. 2015. Informoval o navýšení předplatného pro r. 2015 na 80 ,za výtisk.
 Požádal výbor STL o záštitu konference 36. severočeské transfuziologické a
hematologické konference v Ústí nad Labem. Výbor souhlasí.
 Rozešle aktuální přehled doporučení STL včetně rozpracovaných a návrhů.
Doc. Gašová:
- předala žádost Dr. M. Kořístky a doc. Z. Čermákové z KC FN Ostrava o záštitu
STL nad odborným programem „Laboratorní transfuziologie“ při konferenci
„Pařízkovy dny“ v březnu 2015. Výbor souhlasí.
- Požádala výbor o souhlas s rozesláním výkazů pro terapeutické hemaferézy a
separace PBPC a lymfocytů za r. 2014. Bude zasláno na ZTS a Aferetická centra.
Výbor souhlasí.

Příští schůze výboru STL bude 19. 3. 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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