Zápis č. 25 ze schůze výboru STL konané 1. března 2018
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr.
Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr.
Procházková, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Omluveni: Mgr. Bolcková
Hosté:
MUDr. Biedermann
Kontrola zápisu č. 24 ze schůze výboru STL konané dne 18. 1. 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,
dr. Galuszková, dr. Turek). Připomínky členů výboru budou zaslány dr. Procházkové.
Revidovaný návrh bude napřed projednán v pracovní skupině, pak předložen výboru. Úkol
trvá.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.
- Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u dárců. Očekává se, že MZ
vypíše v r. 2018 soutěž o projekty, kde bude jedním z temat podpora registrů a
dárcovství krve. Podklady pro žádost připraví dr. Písačka, mgr. Bolcková a dr.
Bohoněk. Dr. Písačka navrhne definici “vzácného dárce krve”. Úkol trvá.
- Transreg
- Výbor STL doporučuje konzultaci s právníkem ohledně zabezpečení citlivých
údajů (GDPR) v souvislosti s používáním Transregu (doc. Gašová). Úkol trvá.
- Výbor STL ověřoval na ÚZIS MZ stav přípravy Národního registru osob
vyřazených z dárcovství krve. Registr není doposud v provozu. Dr. Řeháček
obdržel vyjádření o tom, že v ÚZIS probíhá výběr nového správce všech
registrů, který poté osloví výbor STL.
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. Výbor doporučil a schválil
zavedení HBV- DNA, včetně požadavku na minimální citlivost. Výbor dále navrhl
rozdílné postupy ve vyšetřování infekčních markerů u dárců krve a jejich složek, u
autologních odběrů a u dárců plazmy jako suroviny pro další zpracování. Bude dále
diskutováno a upřesněno.
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 Dr. Galuszková připraví návrh úprav do Vyhlášky. Bude zveřejněn na webu STL.
Úkol trvá.
 Výbor na základě hlasování neschválil návrh dr. Bohoňka na zřízení expertní skupiny
pro přípravu změn ve Vyhlášce o lidské krvi.
Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky.
Podklady ke kalkulaci kryokonzervovaných transfuzních přípravků byly odeslány na SÚKL.
Dr. Bohoněk ověří stávající stav. 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”). Termín pro
zaslání abstrakt je do 15.5.2018. Úkol trvá.
Úkol č. 57: „Standard podání transfuzních přípravků“– příprava příručního letáku
Dokument byl odeslán k připomínkám členům výboru (doc. Gašová). Připomínky budou
zapracovány a diskutovány na příští schůzce výboru. Úkol trvá.
Různé:
Dr. Galuszková
Informovala:
 Prof. E. Faber žádá o přípravu publikací do výročního čísla časopisu THD, který byl
založen před 25 lety.
Dr. Řeháček
 Informoval o změnách v úhradách kódů pro genetická vyšetření s platností od 1. ledna
2018 (viz Seznam zdravotních výkonů, vyd. 2018).
 Navrhl vyhlášení termínu voleb do výboru STL. Odsouhlaseno, viz dále úkol č. 58.
 Informoval o přípravě Regionálního transfuziologického semináře 28. – 29. 3. 2018
ve Sněžném Milovech. Požádal o garanci STL. Výbor STL souhlasí.
Z. Drobníková
 Probíhá příprava „Harrachhorek“ 2018, termín akce je 22. 4. – 24. 4. tr.
MUDr. Procházková
 Upozornila na potřebu vypracovat kód úhrady pro vyšetření krevní skupiny metodou
sloupcové aglutinace.
 Navrhla snížení frekvence verifikací u kvalitativních metod na dvouletý interval. Výbor
navrhl jednání pracovní skupiny pro imunohematologii s cílem připravit novou verzi
„Doporučení STL“, nejlépe k 1. 4. t.r. Dr. Galuszková osloví Mgr. Bolckovou k zahájení
jednání.
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Doc. Gašová
 Probíhají připravy 10. Národního aferetického dne, který se bude konat 31. 5. 2018 v
Praze v Lékařském domě. Přihláška a program konference budou zveřejněny na webu
STL.
 Pokračuje vypořádání připomínek a úprava návrhu dokumentu pro Aferetická centra
vysoce specializované péče.
Dr. Masopust
 Připravuje text písemného souhlasu s transfuzí u dětí.
Dr. Bohoněk
 Informoval o přípravách „Střešovického transfuzního dne“, který se bude konat 22.11.
2018.
Dr. Turek
 Probíhá příprava prováděcích vyhlášek k zákonu o vzdělávání lékařů. Upozorňuje členy
výboru na potřebu navrhnout požadavky na specializovanou výuku v oboru transfuzního
lékařství.

Úkol č. 58: Výbor STL vyhlašuje v souladu se Stanovami STL (§9, Volební řád) konání
voleb. První kolo voleb proběhne v termínu červen-srpen 2018, druhé kolo v termínu září –
říjen 2018. Členové výboru do příští schůze navrhnou členy volební komise.
Příští schůze výboru STL se bude konat 26. 4. 2018 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc
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