Zápis č. 1 ze schůze výboru STL konané dne 11. prosince 2014
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková,
MUDr. Galuszková, Doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka,
MUDr. Procházková, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek

Hosté:

MUDr. Biedermann

Připomínky k zápisu č. 37: nejsou.
Dr. Řeháček předal zprávu volební komise o výsledku voleb do výboru STL pro období 2014
– 2018. Výsledky voleb do výboru STL jsou zveřejněné na webových stránkách STL.
Členové výboru STL navrhli kandidáty na funkce předsedy, místopředsedy, vědeckého
sekretáře a pokladníka v dalším funkčním období. Volby proběhly po obdržení souhlasu
navržených pracovníků v tajné volbě.
Na funkci předsedkyně kandidovala MUDr. D. Galuszková, Ph.D., MBA, která seznámila
přítomné se svými představami o práci výboru v budoucím volebním období 2014 – 2018.
Obdržela 10 platných hlasů a byla zvolena předsedkyní výboru STL. Jeden člen se zdržel
hlasování.
Na funkci místopředsedy kandidoval MUDr. V. Řeháček, který obdržel 9 platných hlasů a byl
zvolen místopředsedou výboru STL. Dva členové se zdrželi hlasování.
Na funkci vědeckého sekretáře kandidovala Doc. MUDr. Z. Gašová, CSc., která obdržela 10
platných hlasů a byla zvolena vědeckým sekretářem STL. Jeden člen se zdržel hlasování.
Na funkci pokladníka kandidovala Mgr. Hana Tereza Bolcková, která obdržela 9 platných
hlasů a byla zvolena pokladníkem STL. Dva členové se zdrželi hlasování.
Úkol č. 1: Pracovní skupiny: a) pracovní skupina laboratoře a b) pracovní skupina pro
potransfuzní reakce. Materiály byly rozeslány k úpravám mailem dne 17. 3. 2014
(dr. Masopust). Úkol trvá.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.
 MZČR připravuje nový registr vyřazených dárců, jehož realizace vyplývá ze
zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Jedním z nových národních registrů
definovaných v tomto zákoně je Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství
krve. Správcem registru byl jmenovaný Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR,
dále jen „Ústav“. Ústav připravil informativní dopis pro jednotlivá ZTS/KB. Dopis bude
zaslán členům výboru ke schválení a poté předán zpět Ústavu k rozeslání (doc. Gašová).
Úkol trvá.

 Výše uvedená změna se netýká Registru dárců se vzácnými skupinovými znaky,
který se doplní o vybrané antigeny – v přípravě (dr. Písačka). Úkol trvá.
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Úkol č. 11: Návrh stanoviska k anti-D imunizaci dárců. Úkol trvá.
Úkol č. 16: Kultivace seznamu zdravotních výkonů.
- Návrh registračního listu pro Extrakorporální fotochemoterapii (dále „ECP“) za
pomoci techniky „off line“ byl projednáván Pracovní skupinou pro SZV při
MZČR dne 27. 11. 2014. Navrhovatelé výkonu byli požádáni o úpravu časů pro
jednotlivé přístroje zúčastněné na výkonu a o informace o způsobu úhrad výkonu
ECP v zahraničí. Požadované podklady byly zaslány na MZČR dne 8. 12. 2014 a
doplněný návrh výkonu byl zařazen do programu jednání Pracovní skupiny při MZ
dne 18. 12. 2014 (doc. Gašová). Úkol trvá.
Úkol č. 30: Dárci krve a užívané léky (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 38: Seznam metod, které mají být povinně akreditované pro uznání akreditace
laboratoří v odbornosti 222, včetně sdílených výkonů (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol. č. 39: Diskuse k materiálu Dr. Masopusta a dr. Turka „Doporučení pro skladování a
transport krve, krevních složek a transfuzních přípravků“. Pokračuje
vypořádávání připomínek. Úkol trvá.
Úkol č. 40: Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222 (dr. Řeháček). Odloženo dle
vývoje jednání s plátci zdravotnických služeb. Úkol trvá.
Úkol č. 41: Úhrada dopravy autotransfuze do místa operačního výkonu. Návrh nového
výkonu – „Doprava autotransfuze“ je v přípravě (dr. Řeháček, dr. Masopust).
Úkol trvá.
Úkol č. 42: Indikace laboratorních výkonů transfuziologem. Návrh na sdílení výkonů
(kódů 22022 a 22023) mezi odbornostmi hematologie (202) a transfuzní lékařství
(222) byl odsouhlasen a bude projednán na Pracovní skupině SZV na MZ 18. 12.
2014 (dr. Řeháček, doc. Gašová). Úkol trvá.
Úkol č. 44: Navržené revize „Poučení a Dotazníku dárce“ budou upraveny po vydání
aktuálního Guide RE, v. 18 (dr. Masopust). Úkol trvá.
Úkol č. 45: Spolupořadatelství konference IPFA (International Plasma Fractionation
Association) a STL v Praze 2015 - telekonference proběhla, program
“Surveillance and Screening of Blood Borne Pathogens“ v přípravě.
Úkol č. 50: „8. Národní aferetický den“ proběhl 30. 10. 2014 v Praze, v Lékařském domě.
Bylo předneseno 10 přednášek. Akce byla hodnocena 6 kredity v systému
celoživotního vzdělávání ČLK (doc. Gašová). Úkol ukončen.
Úkol č. 52: 100% deleukotizace erytrocytů. Návrh na odstranění indikačních kriterií bude
zaslán na SÚKL (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 54: „Slovensko-český hematologický a transfuzní kongres 2015“. Konference se bude
konat v Bratislavě ve dnech 22. 9. – 27. 9. 2015. Organizátoři mají zájem o
zajištění programu v oboru transfuzní lékařství. Bude upřesněno.
Úkol trvá.
2

Úkol č. 55: „Střešovický transfuzní den“ proběhl dne 26. 11. 2014 (dr. Bohoněk). Úkol
ukončen.
Úkol č. 56: Spolupráce na kongresu „Int. College of Surgeons“ v přípravě (dr. Řeháček). Úkol
trvá.
Úkol č. 57: „Standard podání transfuze“, který připravila a odeslala STL na MZ v únoru 2014.
 MZ doposud materiál neprojednávalo a dle aktuálních informací ani nemá zájem
publikovat doporučení odborných společností ve Věstníku MZ, jak bylo dříve
běžnou praxí. Výbor STL navrhuje zaslat návrh odborným společnostem, jejichž
lékaři mají největší podíl na podávání transfuzních přípravků, se snahou vydat
doporučení jako konsensus odborných společností (obdoba doporučeného postupu
při ŽOK – život ohrožujícím krvácení), (dr. Řeháček, dr. Galuszková). Úkol trvá.
Dr. Řeháček informoval:
 organizace přímo řízené MZ budou požádány o vyplnění dotazníku obsahujícího
počty a typy nakoupených a dodaných transfuzních přípravků v letech 2013 a
2014. Podklady mají pomoci při přípravě metodického pokynu pro zadávání
veřejných zakázek na transfuzní přípravky. Výbor STL navrhuje upravit formu a
kolonky dotazníku tak, aby údaje bylo možno vyplnit a aby odpovídaly realitě
(dr. Turek odešle na MZ).
 Training course EDQM proběhne v dubnu 2015 v Strasbourgu. Informace lze
získat na MZ (FAR odbor - PharmDr. Milštainová) a na webu STL.
 Bude jednat 15. 12. 2014 na MZ o postupech při darování krve v souvislosti
s výskytem infekčních onemocnění a o postupech při potransfuzních reakcích (dr.
Galuszková, dr. Řeháček, dr. Turek). Úkol trvá.
MUDr. Galuszková:
 navrhla přípravu činnosti výboru pro nové funkční období. K diskusi na příští
schůzce výboru.
 Rozešle materiály k přípravě „Doporučení pro potransfuzní reakce“. K diskusi na
příští schůzce výboru (Úkol č. 1).
 Žádá sekretářku výboru STL paní Korbovou o aktualizaci kontaktů členů nového
výboru STL a o jejich zaslání členům výboru.
Z. Drobníková:
 informovala o návrhu počtu rezidenčních míst pro VŠ nelékaře a laboranty v oboru
hematologie a transfuzní služba v ČR. V diskusi odsouhlasen návrh na přidělení 35
rezidenčních míst. Informace zaslána na MZ a na ČAS.
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MUDr. Bohoněk:
 navrhuje update webových stránek STL ve smyslu přeprogramování na moderní
platformu z důvodu zvýšení jejich stability a bezpečnosti. Předpokládaná cena je
cca 25000,- bez DPH. Výbor schválil.
MUDr. Turek:
 Informoval o aktivitě VZP v souvislosti s přípravou náborové akce na podporu
dárcovství krve. Upozornil na věcné nepřesnosti v textu VZP, který opravil.

V souvislosti s touto akcí výbor STL prohlašuje, že při přípravě náborových a
propagačních akcí dárcovství krve a krevních složek může zajistit ověření věcné
správnosti textu. Současně zamítá uvádění loga STL na propagačních materiálech
těchto akcí.
Výbor STL přeje všem členům do Nového roku 2015 co nejvíce zdraví, štěstí, pohody a
elánu.
Příští schůze výboru STL bude 5. 2. 2015 v 10:30 v Ústavu hematologie a krevní
transfuze v zasedací místnosti v budově A.
Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc
Dne 31. 12. 2014
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