Zápis č. 19 ze schůze výboru STL konané 27. 4. 2017
Přítomni: Bc. Adamcová, Mgr. Bolcková, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová,
MUDr. Masopust, MUDr. Procházková, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Omluveni: MUDr. Bohoněk, MUDr. Písačka
Hosté:
MUDr. Biedermann
Kontrola zápisu č. 18 ze schůze výboru STL konané dne 30. 3. 2017. Schváleno.
Úkol č. 1: Návrh úpravy Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust,
dr. Turek) – bude aktualizováno po vydání nové verze “Guide”. Vydání publikace se očekává
v průběhu následujícího měsíce. Úkol trvá.
Úkol č. 2: Vznik nového doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a
komplikacím vzniklým v souvislosti s transfuzí (dr. Procházková, dr. Masopust,
doc. Gašová, dr. Galuszková, dr. Turek). Diskutováno. Úkol trvá.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby. Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u
dárců. Dr. Písačka upřesní požadavky. Bude diskutováno na příští schůzce výboru. Úkol trvá.
Úkol č. 8: Archivace dokumentů ZTS
Návrhy postupů pro archivaci dokumentů pro ZTS. Proběhla další diskuse k navrhovaným
úpravám, které budou rozeslány členům výboru. Bude dale projednáváno.Úkol trvá.
Úkol č. 9: Podpora pro členy STL při vzdělávacích akcích (autoři vyzvaných přednášek,
podpora publikační činnosti a pod) – dr. Procházková, dr. Galuszková. Dopisy firmám
odeslány.V přípravě smlouva s ČLS JEP. Dr. Galuszková bude průběžně informovat. Úkol
trvá.
Úkol č. 14: Jednání NASKL-RAKL dne 13. 1. 2017 (informoval dr. Řeháček. Zápis z
jednání je dostupný na www.naskl.cz – zápisy jednání Rady). Laboratorní odbornosti
(společnosti) byly vyzvány k diskuzi a vypracování stanoviska k:
 problematice personálního vybavení detašovaných pracovišť,
 definici požadavků na personální vybavení pracovišť, např. v závislosti na počtu a
typů prováděných laboratorních výkonů, aby bylo zamezeno redukci personálu na
minima stanovená v personální vyhlášce.
Výbor STL doporučuje uplatnění stejných nároků na personální vybavení jak pro „mateřská“
pracoviště tak pro detašovaná pracoviště.
Proběhla diskuse k vazbě počtu výkonů a předepsaného personálního vybavení pracovišť.
Výbor nedošel ke konsenzu, bude diskutováno na příští schůzi výboru STL. Dr. Řeháček
připraví návrh odpovědi pro RAKL. Úkol trvá.
Úkol č. 15: Vykazování a úhrada titrace anti-A / anti-B – aktuální frekvenční omezení
neumožňuje úhradu vyšetření titrace protilátek (výkon 22339) u pacientů po
nestejnoskupinové transplantaci orgánů (např. jater, ledvin aj.), kdy je nutné sledovat titry
anti-A / anti-B častěji, než stanovují frekvenční omezení (1×/ týden). Výbor STL požádal o
doplnění výjimky z frekvenčního omezení také pro nestejnoskupinové transplantace orgánů
na PS-SZV MZ (dosud je možná výjimka pouze pro transplantace kostní dřeně a potransfuzní
reakce). Návrh byl schválen a odsouhlasen na jednání PS-SZV v březnu 2017, podepsaný
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registrační list výkonu 22339 s odsouhlasenou změnou OF byl odeslán na MZ (dr. Řeháček).
Úkol ukončen.
Úkol č. 16: Změny ve „vyhlášce o lidské krvi“ Návrh změn připraven a odeslán na SÚKL a
MZČR (dr. Turek, dr. Řeháček).
Dále byly diskutovány návrhy na úpravu § 4 vyhl č. 143/2008 Sb. (doplnění požadavku NAT
testování odběrů krve/krevních složek). Výbor STL v souladu se svým doporučením z r. 2016
podporujícím zavedení NAT testování (předáno na jednání NTK) připraví návrh na úpravu
znění § 4 vyhlášky, které bude zahrnovat také požadavek na minimální citlivost testu. Dr.
Turek upozornil na nutnost včasné přípravy konfirmačních postupů NAT vyšetření (ve
spolupráci s NRL) a přípravu změny Doporučení STL 2009 / 05. Úkol trvá.
Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky. Připraví dr.
Bohoněk ve spolupráci s paní J. Pavlíkovou. Úkol trvá.
Úkol č. 57: „Standard podání transfuzních přípravků“ – příprava příručního letáku.
Výbor STL má záměr připravit stručné pokyny pro podání transfuzních přípravků
formou„příručního letáku“. Připravují doc. Gašová a dr. Procházková. Návrhy na obsah a
úpravu jsou v přípravě a budou diskutovánuy na příští schůzce. Úkol trvá.
Různé:
Dr. Galuszková:
 požaduje revizi protokolu SEKK IH 1/2017. Vzorek S2 obsahoval protilátku anti-Jk(a)
v NAT i v enzymovém testu a anti-C v enzymovém testu. Zkoušky kompatibility byly
negativní. K2 měl fenotyp CcD.ee K-Cw-Jk(a-b+). Pravděpodobnost, že by krevní banky
nesehnaly v neurgentním režimu transfuzní přípravky bez antigenu C je velmi nízká, proto
doporučujeme akceptovat jako správný výsledek i odpověď „Nelze podat, riziko
hemolýzy“. Navíc kontrolou cyklů IH předchozích roků bylo zjištěno, že v IH1/2017
došlo ke změně kritérií hodnocení (správnost podání transfuzního přípravku byla
v předchozích cyklech posuzována odlišně), aniž by pro změnu byla opora ve změně
doporučeného postupu STL 2011/08, změna hodnocení nebyla projednána na schůzi
výboru STL. Rozhodnutí výboru STL: 1) Vyřadit parametr správnosti podání transfuze z
hodnocení úspěšnosti při posuzování cyklů IH, ponechat tento parametr pouze jako
edukativní. 2) Projednat se SEKK vydání opraveného protokolu cyklu IH1/2017 bez
tohoto hodnocení .

 Časopis THD – vedoucím redaktorem byl jmenován prof. MUDr. E. Faber. Výbor
doporučuje aktualizovat členy redakční rady.
 Informovala o návrhu firmy Pepsico připravit propagační kampaň pro darování krve. Žádá
o spolupráci STL. Výbor aktivitu podporuje.
 „18. Český a Slovenský hematologický a transfuziologický sjezd se bude konat ve dnech
16.-18. 9. 2018 v Praze v kongresovém centru Clarion.
 Dr. Kubešová žádá o záštitu konference „Trombocyty v transfuzních a netransfuzních
aplikacích“, která proběhne v listopadu 2017 v Mikulově. Výbor souhlasí.

 Společnost Diasorin žádá o záštitu odborného semináře pro zařízení transfuzní služby
(odborný garant dr. Řeháček), který se bude konat 24. 5. 2017. Výbor souhlasí.
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 Společnost SEKK zaslala na účet STL dar v hodnotě 50 000,- na podporu odborné
činnosti.
Z. Drobníková:
- „XXIX. Celostátní konference laborantů a sester Harrachohorky 2017“. Bylo předneseno
32 přednášek, prezentováno 5 posterových sdělení, proběhl morfologický kvíz a 4
workshopy. Zúčastnilo se 324 odborných pracovníků a zástupců firem. Další „ XXX.
Harrachohorky proběhnou od 22. do 24. 4. 2018. Výbor STL děkuje organizátorům za
úspěšnou přípravu akce.
Z. Gašová:
- připravila seznam odborných akcí STL 2003 až 2018.
- Informovala o „XXIV. Česko-slovenské konferenci o trombóze a hemostáze“, která se
bude konat 18. – 20. 5. 2017 v Hradci Králové. Součástí konference bude aferetická
sekce, která bude zaměřena na terapeutické hemaferézy.
Příští schůze výboru STL se bude konat 1. 6. 2017 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc
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