Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané 7. 12. 2017
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, doc. MUDr.
Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Procházková MUDr. Řeháček,
MUDr. Turek
Omluveni: Mgr. Bolcková,
Hosté:
MUDr. Meluzínová
Kontrola zápisu č. 22 ze schůze výboru STL konané dne 19. 10. 2017. U zveřejněného zápisu
chybí slíbená příloha – bude doplněno jako příloha zápisu č. 23. Schváleno.
Úkol č. 1: Návrh úpravy Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust,
dr. Turek). Aktuální verze “Guide” již vydána. Připomínky právníků budou pravděpodobně
vloženy do „Poučení“ dárce, dotazník dárce bude aktualizován. Výbor navrhuje počkat
s úpravami do května 2018, kdy vejde v platnost legislativa EU o ochraně osobních údajů
(GDPR). 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). Diskutována struktura dokumentu. Připomínky členů
komise budou zapracovány. V programu na příští jednání. Úkol trvá.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.
- Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u dárců. Podklady pro žádost
připraví dr. Písačka, mgr. Bolcková a dr. Bohoněk. Dr. Písačka navrhne definici
“vzácného dárce krve”. Očekává se, že MZ vypíše v r. 2018 soutěž o projekty, kde
bude jedním z temat podpora registrů a dárcovství krve.
- Transreg: Vzhledem k GDPR výbor STL (dr. Řeháček) zjistí na UZIS MZ stav
přípravy NROVDK (Národního registru osob vyřazených z dárcovství krve).
Úkol trvá.
Úkol č. 8: Archivace dokumentů ZTS
Návrhy postupů pro archivaci dokumentů pro ZTS. Dokument byl připomínkován SÚKL a
bude vyvěšen na webu STL. Ukončeno.
Úkol č. 14: Jednání NASKL – RAKL
Dr. Řeháček: probíhá diskuze o vazbě počtu výkonů a předepsaného personálního vybavení.
Úkol trvá.
Úkol č. 16: Změny ve „vyhlášce o lidské krvi“
Legislativní odbor MZ očekává zveřejnění termínu pro zahájení připomínkového řízení (dr.
Turek, dr. Řeháček). STL bude sledovat další vývoj a v mezičase připraví formulaci pro
doplnění screeningu dárců krve a jejich složek o vyšetření NAT. Úkol trvá.
Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky.
Podklady ke kalkulaci kryokonzervovaných transfuzních přípravků připravuje dr. Bohoněk ve
spolupráci se SÚKL. Úkol trvá.
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Úkol č. 57: „Standard podání transfuzních přípravků“– příprava příručního letáku.
Výbor schválil návrh struktury letáku. Obsah dokumentu bude připraven na příští jednání STL
(doc. Gašová, dr. Procházková). Úkol trvá.
Různé:
Výbor STL zvolil druhým supervizorem imunohematologických cyklů SEKK dr. Masopusta.
Dr. Galuszková oznámí výsledek volby SEKK.
Dr. Galuszková
Informovala:
 o připravovaných změnách ve složení NTK v souvislosti s žádostí dr. A. Kvardové o
uvolnění z funkce. Členové výboru zašlou návrhy dr. Galuszkové;
 o přípravě Českého hematologického a transfuzního sjezdu 16.-19. 9. 2018, Praha,
Clarion. Vědecký výbor konference požádal výbor STL o přípravu edukačních
přednášek. Členové výboru navrhnou 5 temat. Dále je nutné ujasnit prostor pro
odborná sdělení pro obor transfuzní lékařství;
 obdržela žádost dr. Gumulce o záštitu konference XXIV. Pařízkovy dny, 8. – 9. 3.
2018, Ostrava. Výbor souhlasí;
Dr. Bohoněk
 Informoval o „Střešovickém transfuzním dni“, který proběhl úspěšně s 210 účastníky.
Přednášky budou se souhlasem autorů zveřejněny na webu ÚVN. Odkaz bude zveřejněn
na webu STL.
 Požádal o dodání termínů všech odborných akcí na r. 2018, které budou zveřejněny na
webu STL.
Z. Drobníková
 Informovala o přípravě „Harrachhorek“ 2018 v termínu 22. 4. – 24. 4, Harrachov.
MUDr. Procházková
 Informovala o návrhu společnosti APR podpořit vzdělávání odborníků v oboru
transfuzního lékařství. Dr. Galuszková zajistí uzavření smlouvy s APR do konce roku.
Doc. Gašová
 Připravila a rozeslala k připomínkám materiál pro návrh Aferetických center, která by
měla poskytovat vysoce specializovanou léčebnou péči v nemocničních zařízeních. Bude
projednáno na příští schůzi výboru. Úkol trvá;
 připravuje 10. Národní aferetický den, který se bude konat 31. 5. 2017 v Praze
V Lékařském domě. Výbor souhlasí;
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 obdržela informaci ze SÚKLu o nejasnostech s registrací HEŠ, který se používá
k přípravě granulocytů z aferézy. Bude kontaktovat SÚKL. Další informace na příštím
jednání výboru.
Dr. Turek
 Informoval o zasedání Transfuzní komise RE, která projednávala mj. etické otázky
dárcovství krve, krevních složek a tkání a buněk. Komise podporuje koncept „finančně
neutrálního dárcovství“, což může mít dopad i v ČR.

Dr. Řeháček
Informoval o přípravě 8. HRADECKÉ IMUNOHEMATOLOGICKÉ
KONFERENCE v lednu 2018 v Hradci Králové. Termín a program bude zveřejněn na
www stránkách STL.
Příští schůze výboru STL se bude konat 18. 1. 2018 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.
Výbor přeje všem členům STL krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v novém
roce 2018.
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc

Příloha: Dopis STL pro FAR MZ
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