Zápis č. 11 ze schůze výboru STL konané dne 7. dubna 2016
Přítomni: Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, , MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr.
Procházková, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Omluveni: Bc. Adamová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, doc. MUDr. Gašová
Hosté: MUDr. P. Biedermann
Připomínky k zápisu č. 10 nejsou.
Úkol č. 1: Návrh úpravy Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust,
dr. Turek). Úkol trvá.
Úkol č. 2: Vznik nového doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a komplikacím
vzniklým v souvislosti s transfuzí
Na základě nejednotného postupu ve vyšetřování a ve vykazování potransfuzních reakcí byla
ustanovena pracovní skupina, která začne připravovat doporučený postup pro vyšetřování
potransfuzních reakcí, včetně nového formuláře jejich hlášení. (doc. Gašová, dr. Galuszková, dr.
Procházková, dr. Turek, dr. Masopust). Úkol trvá
Úkol č. 3: Aktualizace atestačních otázek
Členové výboru navrhli úpravu atestačních otázek. Aktualizaci provede MUDr. Řeháček
a aktualizované otázky odešle doc. Čermákovi. Úkol trvá (dr. Řeháček)
Úkol č. 4: „XXIII. Celostátní pracovní konference laborantů a sester, Harrachov“, 24. 4.- 26. 4.
2016. Výbor byl seznámen s programem a počtem účastníků (Z. Drobníková). Úkol trvá.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby
- Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u dárců, včetně HLA a HPA znaků, a pro
vyhledávání/vyšetření IgA negativních a CMV negativních dárců. Probíhá příprava podkladů.
Žádost o podporu bude odeslána zdravotním pojišťovnám. Úkol trvá (dr. Galuszková, dr.
Písačka, Mgr. Bolcková).
Úkol č. 6: Konference „15. Pracovní dny v transfuzním lékařství“ od 2. do 4. 10. 2016
v Ústí nad Labem: informace podal dr. Masopust - přednášky budou probíhat ve
dvou hotelích (hlavní přednáškový den), kapacita sálů 220 a 180 míst, nově budou postery
prezentovány v elektronické formě (formát PDF) na dotykových LCD obrazovkách (e-postery).
Garanti tematických okruhů:
 dárcovská politika: dr. Turek
 výroba transfuzních přípravků, odběry krve: dr. Bohoněk, dr. Řeháček, dr. Procházková
 dárcovské a terapeutické aferézy: dr. Gašová (Národní aferetický den), dr. Čermáková
 infekční rizika, vyšetřování infekčních markerů :dr. Turek, dr. Masopust, dr. Galuszková
 kontrola kvality, jakost, akreditace laboratoří: dr. Bohoněk, Mgr. Bolcková
 hemovigilance:dr. Galuszková, dr. Procházková
 imunohematologie: dr. Písačka, Mgr. Bolcková, dr. Masopust
 klinická transfuziologie: dr. Řeháček, dr. Galuszková, dr. Procházková
 informační systémy v transfuzní službě, automatizace: dr. Bohoněk, dr. Písačka, dr. Turek
 legislativa, přehledy činnosti: dr. Turek, dr. Masopust, dr. Řeháček
 sekce SLS/NLP: Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, M. Adamcová,
 diskutováni přednášející k tématům – alternativy transfuzí, urgentní medicína, právnická
 problematika.
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Stále je možné navrhnout oslovení zahraničních hostů k přednášce, svou účast potvrdil
dr. Sireis. (Dr. Masopust). Úkol trvá.
Úkol č. 7: Soupis specializovaných postupů v transfuzním lékařství
 Dr. Procházková obdržela od většiny pracovišť soupis specializovaných postupů. Soupis bude
po úpravě tabulky a ověření kontaktů zveřejněn na webu STL. Úkol trvá (dr. Procházková)
Úkol č. 8: Archivace dokumentů ZTS
Výbor připravuje návrh archivace dokumentů pro ZTS. Vznikla pracovní skupina (Procházková,
Masopust, Turek, Gašová), která vytvoří návrh. Úkol trvá
Úkol č. 9:


Podpora pro členy STL při vzdělávacích akcích (autoři vyzvaných přednášek, podpora
publikační činnosti a pod) Dr. Procházková, Dr. Galuszková. Termín - říjen 2016, úkol trvá.

Úkol č. 16: Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222


Dr. Řeháček připravuje návrh nového znění nepodkročitelných mezí odbornosti 222, které
bude respektovat znění platné legislativy. Projednáváno. Úkol trvá (dr. Řeháček).

Úkol č. 42: Laboratorní výkony odbornosti 222 – úhrada, sdílení
- Sdílení výkonů (kódů 22022 a 22023) mezi odbornostmi 202 a 222. VZP akceptuje sdílení a
připravuje úpravy SW. Probíhá ověřování funkcionality (dr. Řeháček). Úkol trvá.


minulých letech byla projednána úprava sdílení laboratorních výkonů mezi STL a Českou
společností pro klinickou biochemii. Na základě obdrženého seznamu vykázaných
laboratorních výkonů za 1. pololetí 2015 se zdá, že dohoda nebyla uvedena v platnost. Dr.
Řeháček požádá o projednání úpravy v pracovní skupině MZ. Úkol trvá.

Úkol č. 57: „Standard podání transfuzních přípravků“.
- Výbor STL má záměr připravit stručné pokyny pro podání transfuzních přípravků formou
„příručního letáku“. V plánu je ustanovení pracovní skupiny, která by návrh připravila.
Zájemci se přihlásí u doc. Gašové. Úkol trvá.
Různé:
MUDr. Galuszková


podala informaci o závěrech jednání Národní transfuzní komise. Výbor pokračoval v diskuzi
o dalším testování NAT, zejména o výhodách testování jednotlivých vzorků či
nízkopoolových testů i s ohledem na vyšetřování případných dalších infekcí než HBV, HCV a
HIV.

MUDr. Turek:


sdělil, že metodický pokyn o WNV se na MZDr. stále projednává.

MUDr. Řeháček:


požádal o záštitu nad seminářem o transfuzní problematice pořádaný firmou DiaSorin. Výbor
souhlasí.
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Informoval o účasti na jednání komise EDQM, která připravuje 19. vydání Guide
(pravděpodobně v roce 2017). Návrh nového znění bude zaslán k připomínkování v letních
měsících 2016.

MUDr. Písačka:


Informoval o proběhlém cyklu SEKK. Byl problém s interpretací „Provést transfuzi“ u vzorku
2, kde byla varianta DFR a segmenty byly D+. Zejména v SR legislativa umožňuje podání D+
přípravků D- příjemnům /za něž jso bráni i D variantní/ jen z vitální indikace, nikoliv jako u
nás u plánovaných masivních transfuzí při nedostatku D- /např. u transplantací jater/. Vhodné
řešení bude dále projednáno výborem STL.

Výbor schválil přijetí nových členů: Eva Palovská, Drahomíra Krumpholcová, Kamila Dvořáková,
Petra Moravcová, Mgr. Ilona Drdová, MUDr. Olga Martincová.
Výbor obdržel dotaz prim. Lejdarové z TTO Brno ohledně započítávání odběrů kostní dřeně do
dárcovství a počtu odběrů krve. Výbor slučování odměňování odběrů kostní dřeně a dárcovství krve
nepodporuje.
Doc. Gašová


Informace ze SÚKL k použití HEŠ pro přípravu granulocytů z aferézy. Lze používat, příprava
GA /pro pacienta/ a podáni HEŠ dárci při separaci /do separačního okruhu/ je třeba oznámit na
SÚKL.

Termín příští schůze výboru STL bude 12. 5. 2016 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.

Zapsala: dr. Galuszková, dr. Procházková
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