Zápis č. 24 ze schůze výboru STL konané 18. ledna 2018
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr.
Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr.
Procházková, MUDr. Turek
Omluveni: MUDr. Řeháček
Hosté:
MUDr. Biedermann
Kontrola zápisu č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 19. 10. 2017. Bez připomínek.
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
výboru budou zaslány dr. Procházkové. Bude projednáváno na příští schůzce výboru. 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. Úkol trvá.
- Transreg: Vzhledem k GDPR výbor STL ověřoval na ÚZIS MZ stav přípravy
Národního registru osob vyřazených z dárcovství krve. Registr dosud nebyl
zprovozněn. Dr. Řeháček obdržel vyjádření o tom, že v ÚZIS probíhá výběr nového
správce všech registrů, který poté osloví výbor STL. Úkol trvá.
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“
Očekává se, že po projednání Zákona o léčivech v Poslanecké sněmovně, zahájí MZ
připomínkové řízení k Vyhlášce o lidské krvi. STL proto připravuje návrh na úpravu režimu
testování infekčních markerů u dárců krve. Po proběhlé diskusi byla navržena a schválena
úprava stanoviska STL, které doporučuje zavedení HBV- DNA, včetně požadavku na
minimální citlivost. Výbor i nadále požaduje vyšetřování HBcAb u prvodárců a nových dárců.
Bude upřesněna formulace pro doplnění screeningu dárců krve a jejich složek (Dr. Turek, Dr.
Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky.

Dr. Bohoněk odeslal na SÚKL podklady ke kalkulaci kryokonzervovaných transfuzních
přípravků. Očekává se vyjádření SÚKL. Úkol trvá.
Úkol č. 18: Český hematologický a transfuzní sjezd 16.-19. 9. 2018, Praha, Clarion. Vědecký
výbor konference souhlasil s návrhy na edukační přednášky (“Potransfuzní reakce a události,
Současná infekční rizika v transfuzní službě, Nové postupy v léčebných aferézách,
Imunohematologie-role molekulárně genetického vyšetřování, HON – vyšetřovací metody a
prevence v éře anti D profylaxe v 28. týdnu těhotenství, Substituce trombocytů”). Úkol trvá.
Úkol č. 57: „Standard podání transfuzních přípravků“– příprava příručního letáku.
Probíhá dokončení dokumentu, který bude odeslán členům výboru k připomínkám (doc.
Gašová, dr. Procházková). Úkol trvá.

Různé:
Dr. Galuszková
Informovala:
 o připravovaných změnách ve složení NTK v souvislosti s žádostí dr. A. Kvardové o
uvolnění z funkce. Členem NTK za HTO byl jmenován Dr. D. Janek.
 Do redakční rady časopisu THD byli navrženi: Dr. Bohoněk, Dr. Galuszková, doc.
Gašová, Dr. Lejdarová, Dr. Masopust, Dr. Procházková, Dr. Řeháček, Dr. Turek.


Obdržela návrh dr. Lejdarové na úpravu definice krevních derivátů v zákonu 378/2007
Sb. (Zákon o léčivech), vzhledem ke komplikacím se zajištěním výdeje derivátů lidské
plazmy a přípravků připravených moderními biotechnologiemi. Výbor STL zatím
nezamýšlí dát podnět k změně právních předpisů. Doporučuje návrhy předem ujasnit a
ev. je uplatnit při další novelizaci Zákona o léčivech.



Dr. Řeháček požádal výbor STL o záštitu „8. Hradecké imunohematologické
konference“, která proběhne 30. ledna 2018 v Hradci Králové. Program a přihláška
jsou zveřejněny na www stránkách STL. Výbor souhlasí.

Bc. Adamcová
 Informovala o přípravě „Celostátní konference laborantů a sester“, 2019, Brno. Výbor
souhlasí.
Z. Drobníková
 Informovala o přípravě „Harrachhorek“ 2018 v termínu 22. 4. – 24. 4. tr., Harrachov.
MUDr. Procházková
 Požádala o záštitu 37. Severočeské transfuziologické konference“ dne 25. 5. 2018,
Liberec. Výbor souhlasí.
Doc. Gašová
 Probíhají připravy 10. Národního aferetického dne, který se bude konat 31. 5. 2018, Praha,
Lékařský dům.

 Probíhají úpravy návrhu dokumentu pro vznik Aferetických center vysoce specializované
péče.
Dr. Písačka
 Informoval o změně úhrad molekulárně genetických vyšetření. Další informace na příští
schůzi výboru.

Mgr. Bolcková
 Mgr. Lucie Křáková, Klinika HTO Opava žádá o přjetí do STL JEP. Výbor souhlasí.
Dr. Turek
 Informoval o připravovaných změnách akreditace vzdělávacího programu.
 Žádá o zaslání kopie hlášení pro ÚZIS za r. 2017.

Příští schůze výboru STL se bude konat 1. 3. 2018 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc

