Zápis č. 27 ze schůze výboru STL konané 17. května 2018
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust,
MUDr. Písačka, MUDr. Procházková, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Omluveni: Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Bohoněk
Hosté:
MUDr. Biedermann
Kontrola zápisu č. 26 ze schůze výboru STL konané dne 26. 4. 2018 – 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. Revidovaný návrh bude projednán v pracovní
skupině, poté předložen výboru (dr. Procházková, dr. Masopust, dr. Galuszková, dr. Turek).
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 témat podpora registrů a
dárcovství krve. Dr. Písačka připraví do příští schůzky návrh typovaných znaků. Úkol
trvá.
- Transreg
- Proběhlo další jednání s právníky, kteří připravují písemné stanovisko.
Pravděpodobně bude možné („ve veřejném zájmu“) na přechodnou dobu
využívat stávající Registr vyřazených dárců (TIS). Dle předběžného jednání
bude třeba upravit formulaci souhlasu dárce se zadáním dat do Registru
vyřazených dárců. Po zahájení provozu Národního registru již bude povinnost
zadávání vycházet ze zákona a souhlas dárce nebude zapotřebí. Očekáváme
písemné vyjádření (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 proběhl výběr nového správce všech
registrů, který se seznamuje s jejich funkčností. Do konce května by měl být
výbor osloven novým správcem (info ing. Nechanská, ÚZIS). K datu 17. 5. ke
kontaktu ze strany MZ nedošlo. (Dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 14: Jednání NASKL – RAKL
Probíhá diskuze o vazbě počtu výkonů a předepsaného personálního vybavení. Dne 24.5.
2018 proběhne další jednání. Dr. Řeháček bude informovat na příští schůzce výboru. Úkol
trvá.
Úkol č. 16: Změny ve „vyhlášce o lidské krvi“
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 Výbor STL zaslal na MZČR návrh připomínek k vyhlášce, které nebyly akceptovány.
Připomínky budou zveřejněny na webu STL (dr. Galuszková). Úkol trvá.
Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky.
 Dne 3. 5. 2018 proběhlo na SÚKL jednání k cenám a úhradám. Očekává se nový návrh
OOP s upřesněním úhrady (dr. Bohoněk, dr. Řeháček, dr. Turek). 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 –
imunohematologické vyšetřovací metody, anti-D profylaxe, Substituce trombocytů”).
Termín pro zaslání abstrakt byl prodloužen do 31. 5. 2018. Úkol trvá.
Úkol č. 19: Výbor STL vyhlašuje v souladu se Stanovami STL (§9, Volební řád) konání
voleb. První kolo proběhne v termínu červen-srpen 2018, druhé kolo v termínu září-říjen
2018. Výbor v souladu s §9, odst. 4) Stanov STL zvolil volební komisi ve složení: MUDr.
Dušková, Mgr. Kofránková, Z. Drobníková. Úkol trvá.
Úkol č. 57: „Příruční leták“ (dodatečný úkol z r. 2018 jako doplněk k úkolu č. 57)
„Standard podání transfuzních přípravků“. Probíhá vypořádání připomínek
(doc. Gašová). Úkol trvá.
Různé:
Výbor STL doporučuje od 1. 6. 2018 dočasné přerušení dárcovství na jeden měsíc po návratu
z oblastí s výskytem více než 10 přenosů WNV za rok (Maďarsko, Rumunsko, Peloponés,
severní Itálie).
Doc. Gašová
 Probíhají přípravy 10. Národního aferetického dne, který se bude konat 31. 5. 2018 v
Praze v Lékařském domě.
 Pokračuje vypořádání připomínek a úprava návrhu dokumentu pro Aferetická centra
vysoce specializované péče.
Dr. Masopust
 Připravuje návrh informovaného souhlasu s transfuzí u u novorozenců.
Dr. Turek
 Připomínky STL k „vyhlášce o lidské krvi“ byly zamítnuty. STL následně zaslala na MZ
nesouhlasné vyjádření. Očekává se odpověď.
Dr. Řeháček
 Informoval o:
 proběhlém jednání zástupců výboru STL (Řeháček, Turek, Písačka) s VZP (dr.
Šustková) o výkonech 222, jejich sdílení ostatním odbornostem, sdílení výkonů
ostatních laboratorních odborností povolených ke sdílení odbornosti 222, o
možnostech nastavení kontrolních mechanismů vykazování výkonů 222 ve vazbě
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na poskytovatele, o možnosti rekalkulace – kultivace výkonů odbornosti 222 a
nasmlouvání nových výkonů 222 (např. HIT). Dne 11.5. byl doručen e-mail VZP,
ve kterém není návrh na kultivaci výkonů akceptován. VZP prosí o dodání
pravidel a podmínek vykazování výkonů 222 na typ pracoviště (do 30. 6. 2018).
Žádost o nasmlouvání nových výkonů (HIT) je třeba podat na PS-SZV MZ.
Výbor STL doporučuje „aktualizaci kalkulací“ všech výkonů.
 Výbor STL souhlasí s přijetím nových členů do STL (přihlášky doručené do 30. 4. 2018):
Martina Vacková - FN Brno
Gabriela Hudcová - Sanaplasma
Radka Přendlíková - Sanaplasma
Zdeňka Jandová - FN Brno
Martina Havlíčková - FN Brno
Jana Tylečková - FN Brno
MUDr. Miloslava Janoušková - Karlovy Vary
Příští schůze výboru STL se bude konat 28. 6. 2018 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc

3

