Zápis č. 29 ze schůze výboru STL konané 6. září 2018
Přítomni: Mgr. Bolcková, MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, MUDr.
Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Procházková, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Omluveni: Bc. Adamcová, doc. MUDr. Gašová
Hosté:
MUDr. Biedermann
Kontrola zápisu č. 28 ze schůze výboru STL konané dne 28. 6. 2018 – bez připomínek.
Aktuálně
Členové výboru prodiskutovali aktuální výskyt WNV v Evropě a konstatovali, že k dnešnímu
dni není třeba rozšiřovat seznam zemí v doporučení (seznam zveřejňován na www stránkách
STL, aktuality).
Úkol č. 1: Návrh úprav Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust,
dr. Turek). Připomínky budou vloženy do „Poučení“ dárce, dotazník dárce bude aktualizován.
V přípravě je „Souhlas dárce se zasláním údajů do ČČK“. Znovu diskutována délka
doporučené doby po odběru pro piloty (předběžně dohodnuta na 12 hodin jako u ostatních
„rizikových činností“) – dr. Bohoněk se dotáže na Ústavu leteckého zdravotnictví, zda je doba
12 hodin v souladu s příp. „vojenskými předpisy“ Úkol trvá.
Úkol č. 2: Vznik nového doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a
komplikacím vzniklým v souvislosti s transfuzí. Dr. Turek zapracoval připomínky členů
výboru, zašle text ke zveřejnění na vnitřních stránkách STL k připomínkám členů STL do
15.10.2018. Úkol trvá.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby
- Registr dárců vzácných skupinových znaků. Dr. Písačka a mgr. Bolcková připraví
seznam antigenů pro typování erytrocytů, leukocytů a trombocytů, který bude sloužit
jako podklad pro podání grantu na typování vzácných dárců. Úkol trvá.
- Registr vyřazených dárců - NROVDK
- Zástupci STL (Řeháček, Turek) se účastnili schůzky s ÚZIS a FAR, která byla
svolána na podnět STL. Konstatováno, že NROVDK nebyl zprovozněn, ÚZIS
zjistí stav SW a možnosti jeho dopracování, úpravy či renovace, příp. zadání
vypracování nového SW, včetně zjištění možností financování těchto úprav
z prostředků MZ. Další schůzka v plánu v říjnu 2018. Úkol trvá.
Úkol č. 14: Jednání NASKL – RAKL
 Dr. Řeháček informoval o jednání NASKL v červnu t.r. Zápis je k dispozici na webu
NASKLu. Výbor souhlasí s pokračováním činnosti NASKL – RAKL. Úkol trvá.
Úkol č. 16: Změny ve „vyhlášce o lidské krvi“
 MZ zaslalo na výzvu výboru STL seznam míst, která na jaře 2018 připomínkovala návrh
novely vyhl. č. 143/2008 Sb. týkající se změny algoritmu vyšetřování infekcí u dárců
krve/krevních složek. Konkrétní připomínky jednotlivých míst zaslány nebyly. MZ
přislíbilo svolat na podzim 2018 jednání zástupců odborných společností a míst, které tyto
připomínky zaslaly, s cílem najít konsensuální řešení. Úkol trvá.
Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky.
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 Dne 30.8.2018 byl zveřejněn na www.sukl.cz „Návrh opatření obecné povahy 04-18“
s upravenou výší úhrady kryokonzervovaných erytrocytů a trombocytů. Výbor po
kontrole konstatuje, že indikační omezení u trombocytů neodpovídá dohodě dosažené na
jednání STL a SÚKL, u kryokonzervovaných trombocytů chybí indikace pro léčbu
pacientů s krvácením. Výbor STL pověřuje Dr. Bohoňka vypracováním a odesláním
připomínky na SÚKL ve stanovené lhůtě v Opatření. (dr. Bohoněk, dr. Řeháček, dr.
Turek). Úkol trvá.
Úkol č. 18: Český hematologický a transfuzní sjezd 16.-19. 9. 2018, Praha, Clarion.
 Program je dostupný na stránkách kongresu, v rámci sjezdu – slavnostního zahájení
proběhne ocenění dvou členů STL (udělení čestného členství STL). Úkol trvá.
Úkol č. 19: Volby do výboru STL: Výbor obdržel od volební komise výsledky 1. kola voleb,
na základě výsledků byla sestavena kandidátní listina pro 2. kolo voleb, která bude členům
STL rozeslána v průběhu září. Poslední termín pro hlasování - odeslání hlasovacího lístku 2.
kola byl stanoven na 31.10.2018. Úkol trvá.
Úkol č. 57: „Příruční leták“ (dodatečný úkol z r. 2018 jako doplněk k úkolu č. 57)
„Standard podání transfuzních přípravků“. Prodiskutováno. Materiál bude po úpravách a
schválení per rolam vystaven na vnitřních stránkách STL k diskuzi, bylo doporučeno
poskytnout klinikům na pracovištích členů výboru k připomínkám. Současně proběhne úprava
původního textu doporučení (doc. Gašová, dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 58: Výkony 222 a jejich lokalizace – výzva VZP
V 7/18 odeslána odpověď VZP s následujícím určením výkonů: testy kompatibility (22115,
22117, 22119, 22120) – laboratoře při ZTS a KB včetně seznamu ZTS a KB na webu SÚKL).
Diskutovány výkony statim a výkony týkající se leukocytů a trombocytů. Výbor nedošel
k úplné shodě, diskuze bude pokračovat (dr. Řeháček) Úkol trvá.
Různé:
1) V souvislosti s volbami a dohledáváním členů STL bylo konstatováno, že seznam členů na
vnitřních stránkách STL není aktuální. Mgr. Bolcková vyzvedne na ČLS (p. Menclová)
elektronický seznam členů STL, který předá dr. Bohoňkovi. Ten zajistí aktualizaci seznamu
členů na www STL. Vyzýváme členy STL, aby si na vnitřních stránkách zkontrolovali údaje
vedené u své osoby a případné změny nahlásili centrální evidenci členů ČLS (České lékařské
společnosti).
2) Průkazka pacienta se zjištěnou antierytrocytovou protilátkou
Projednáno a odsouhlaseno na podzim 2017, formát průkazky ke stažení bude zveřejněn na
www stránkách STL.
3) Požadavky na posuzovatele odbornosti 222
Prodiskutováno, dr. Procházková zašle upravený materiál k odsouhlasení per rolam. Po
souhlasu bude vyvěšen na www stránkách STL
Dr. Masopust a Dr. Turek
Informovali o výsledku práce zástupců STL (dr. Procházková, dr. Masopust, dr. Turek, dr.
Řeháček) v Akreditační komisi MZ při přípravě materiálu „Specializační vzdělávání v oboru
HEMATOLOGIE A TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ – vlastní specializovaný výcvik“. Materiál
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byl po úpravách předán na MZ (předal předseda komise prof. Kozák). Návrh vzdělávacího
programu MZ akceptovala v předložené podobě s výjimkou požadavků na školitele (návrh na
min. úvazek školitele 0,2). MZ trvá na min. úvazku 0,5 školitele u vzdělávací instituce, takže
ve FN nemohou být školiteli např. zaměstnanci s úvazkem 0,8 u LF a 0,2 u FN (!).
Z. Drobníková
- nový e-mail: zdena.drobnikova@seznam.cz
- informovala o vzdělávání sester v transfuziologii – NCO NZO na pokyn MZ vytváří nový
vzdělávací program specializačního vzdělávání pro sestry v TS. Program by měl být vytvořen
ke 30.11.2018. Návrh programu bude rozeslán k připomínkování.

Příští schůze výboru STL se bude konat 1. 11. 2018 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.
Zapsal: MUDr. V. Řeháček
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