Zápis č. 22 ze schůze výboru STL konané dne 19. 10. 2017
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, MUDr.
Písačka, MUDr. Procházková, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Omluveni: doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust
Hosté: MUDr. Biedermann
Kontrola zápisu č. 21 ze schůze výboru STL konané dne 21. 9. 2017 – schváleno, dopis ke kalkulaci
NAT zaslaný na MZ bude přidán jako příloha k zápisu č. 22
Úkol č. 1: Návrh úpravy Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků
Bude aktualizováno po vydání nové verze “Guide”. (dr. Masopust, dr. Turek). Úkol trvá.
Úkol č. 2: Vznik nového doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a
komplikacím vzniklým v souvislosti s transfuzí - řeší pracovní skupina (dr. Procházková, dr. Masopust,
doc. Gašová, dr. Galuszková, dr. Turek) – po zaslání připomínek členů pracovní skupiny bude zaslán
všem členům výboru. Úkol trvá.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby
a) Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u dárců v rámci Dotačních projektů
zdravotní péče. Podklady pro žádost připraví dr. Písačka, Mgr. Bolcková, dr. Bohoněk. Úkol
trvá.
b) Na webu bude vytvořena záložka Registry (vzácní DK, vyřazení DK).

Úkol č. 8: Archivace dokumentů ZTS
Návrhy postupů pro archivaci dokumentů pro ZTS. Dokument byl připomínkován SÚKL, připomínky
budou zapracovány do stávajícího dokumentu. (dr. Turek, dr. Procházková). Úkol trvá.
Úkol č. 14: Jednání NASKL-RAKL
Probíhá diskuse k vazbě počtu výkonů a předepsaného personálního vybavení pracovišť. Úkol trvá.
Úkol č. 16: Změny ve „vyhlášce o lidské krvi“. Úkol trvá.
Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky. Výbor upřesnil, že se bude
jednat pouze o tyto homologní přípravky: Erytrocyty deleukotizované kryokonzervované (EDK),
Erytrocyty z aferézy deleukotizované kryyokonzervované (EADK), Trombocyty z buffy-coatu směsné
deleukotizované kryokonzervované (TBSDK) a Trombocyty z aferézy deleukotizované
kryokoknzervované (TADK). Stanovení výše úhrady kryokozervovaných TP připraví dr. Bohoněk ve
spolupráci se SÚKL. 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. Návrh připraví
doc. Gašová. Úkol trvá.
Nové jednání:
Dr. Galuszková
 Redakční rada časopisu Transfuze a hematologie dnes – bude zaslán dopis s návrhem nových
členů Úkol: dr.Galuszková


Kampaň dárcovského centra Chodov – diskutována náborová kampaň k dárcovství plazmy,
podle názoru výboru kampaň vybočuje z rámce bezplatného dárcovství krve, proto požádáno

Ministerstvo zdravotnictví o vyjádření. Výbor schválil návrh oslovit ČČK o spolupráci pro
podporu dárcovství krve v souvislosti s darováním plné krve. Úkol: dr. Bohoněk, dr. Turek


Navrhla, aby MUDr. Řeháček v roce 2018 pokračoval ve funkci zástupce STL v Odborné
komisi ČIA pro akreditaci zdravotnických laboratoří. Výbor STL souhlasí.

Adamcová
 Aprobační zkoušky – otázky byly zaslány všem členům výboru, přípomínky budou zaslány do
27. 10. 2017.

Dr. Procházková
 Upozorňuje na ukončení výroby 0,9% NaCl pro přípravu promytých erytrocytů, který lze
připojit pomocí svářečky hadiček
Dr. Bohoněk
 Střešovický transfuzní den – program bude dodán
Dr. Písačka
 předložil ke schválení materiál SEKKu: Certifikace úspěšnosti v systému externího hodnocení
kvality (EHK) – imunohematologie pro rok 2018. Výbor souhlasí.
Dr. Řeháček
 Upozorňuje na novelu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, platnou
od 1. 11. 2017 (zák. č. 202/2017), ve které došlo ke změně paragrafů týkajících se
genetických vyšetření. V této souvislosti požádal Českou genetickou společnost ČLS o
potvrzení a pokračování sdílení výkonů odbornosti 816 pro účely genetických vyšetření
antigenů krevních buněk prováděných v laboratořích odbornosti 222..
 Navrhl ke zvážení, zda (a pokud ano, jakým způsobem) provést aktualizaci laboratorních kódů
odbornosti 222, kde popis a kalkulace některých vyšetření neodpovídá aktuálně prováděným
postupům. Bude prodiskutováno na příští schůzi výboru STL.
 Žádá o zveřejnění výzvy (v zápisu STL, aktuality na webu STL), aby členové STL navrhovali
nové kandidáty/kandidátky na funkci auditora/auditorky NASKL. Výbor STL souhlasí.
 Navrhl, aby byl pro cyklus imunohematologie SEKK rozšířen tým supervizorů o jednoho
imunohematologa. Výbor souhlasí.
Mgr. Bolcková
 Výbor schválil nového člena
Dr. Turek
 Etický kodex transfuziologie ISBT – vložen na webové stránky

Termín příští schůze: 7. 12. 2017 10.30hod. UHKT, budova A
Zapsala: Bc. Adamcová

