Zápis č. 30 ze schůze výboru STL konané dne 9. ledna 2014
Přítomni: MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková,
doc. Gašová, MUDr. Kracíková, MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová, MUDr. MUDr. Turek,
MUDr.Řeháček
Omluveni: MUDr.Masopust
Hosté: MUDr. Biedermann
Připomínky k minulému zápisu: nejsou.

Úkol č. 1 Pracovní skupiny. Úkol trvá.
– Připomínky k verifikacím byly projednány členy pracovní skupiny e-mailem a
návrh změny Doporučení STL bude projednán na únorové schůzi.
Úkol č. 5 Registry transfuzní služby.
– MUDr. Písačka informoval o zasílání vhodných DK z jednotlivých pracovišť,
přehled v příloze zápisu (dodá dr. Písačka).
– Zbylá pracoviště se vyzývají k urychlenému zaslání.
Úkol č. 11 Návrh stanoviska k anti-D imunizaci dárců. Úkol trvá.
− Dostupné výsledky o možnosti laboratorního vyšetření RHD genotypu plodu v ČR
budou zpracovány a zveřejněny (dr. Řeháček).
− Očekáváme informace o vyšetřovacím kitu firmy Bio Rad
Úkol č. 13 Příprava standardu podání transfuze – úkol trvá.
–
Výbor STL vypořádal všechny zaslané připomínky ostatních odborných
společností i členů STL. Po úpravě textu bude konečné znění zasláno na MZ.
Úkol č. 16 Kultivace seznamu zdravotních výkonů – úkol trvá.
– Kontrola nově zadaných laboratorních výkonů a extrakorporální fotochemoterapie
pokračuje (dr. Písačka, mgr. Bolcková, doc. Gašová).
Úkol č. 21 Vzorky SEKK. Úkol ukončen.
Úkol č. 29 Podpora dárcovství krve.
– Projekt Zdraví-život-Interspar probíhá (dr. Turek).
Úkol č. 30 Dárci krve a užívané léky. Úkol trvá (dr. Řeháček).
Úkol č. 32 „ XIV. Pracovní dny v transfuzním lékařství“, Liberec 2013
- Vyúčtování bylo dokončeno a je k k dispozici u prim. MUDr. Procházkové.
Úkol č. 33 Projekt Ministerstva dopravy (BESIP) Podpora dárcovství krve.
Úkol trvá (dr. Řeháček).
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Úkol č. 35 Reakce na doporučení ČGPS k vyšetřování/imunizaci těhotných.
– MUDr. Řeháček zaslal 21.11.2013 připomínky STL k standardu České
gynekologicko-porodnické společnosti (screening nepravidelných protilátek a antiD profylaxe). Úkol ukončen.
Úkol č. 36 Aktualizace www stránek STL – úkol trvá (dr. Turek).
Úkol č. 37 Stanovy STL (Dr. Řeháček).
Úkol trvá.
Úkol č. 38 Seznam metod, které mají být povinně akreditované pro uznání akreditace celé
laboratoře v odbornosti 222. Úkol trvá.
–

Výbor STL i nadále považuje za průkaz kvality práce laboratoře pro účely
stanovení úhrad zdravotní péče akreditaci ČIA a audit II NASKL.

–

K dopisu prof. Paličky s dotazy k právům ČLS JEP a odborných společností
posuzovat kvalitu laboratoří výbor zaujal po diskuzi stanovisko a pověřil MUDr.
Řeháčka vyřízením.

Úkol. č. 39 Příprava „Doporučení pro skladování a transport krve, krevních složek a
transfuzních přípravků“. Úkol trvá (dr. Bohoněk a dr. Masopust).
Úkol č. 40 Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222.
Úkol trvá (dr. Řeháček).
Úkol č. 41 Úhrada dopravy autotransfuze do místa operačního výkonu.
Úkol trvá (dr. Masopust).
Úkol č. 42 Indikace laboratorních výkonů transfuziologem
Úkol trvá (dr. Masopust).
Úkol č. 43 Stanovisko k regulaci EU týkajícího se diagnostik třídy D
Odesláno na MZ 19.12.2013. Úkol ukončen.
Úkol č. 44 Navržené revize doporučení STL
Úkol trvá ( dr. Masopust).
Výbor STL projednal:
-Žádost IPFA (International Plasma Fractionation Association) o spolupráci při pořádání
konference s názvem : Surveillance and Screening of Blood Borne Pathogens v Praze v roce
2015. Výbor souhlasí. Úkol č. 45 (garant dr. Řeháček).
-Výzvu sekretariátu ISBT k podání přihlášky k pořadatelství regionálního kongresu ISBT
v roce 2017. Výbor souhlasí a pověřuje zasláním přihlášky a přípravou prezentace dr.
Řeháčka. Úkol č. 46
-Informaci o zaslání stanoviska Min. zdravotnictví a Min. financí k pojmům „bezplatný“ a
„bezpříspěvkový“ odběr k rozhodnutí o daňové úlevě při darování. K dané problematice
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proběhla schůzka na MZ za účasti MZ, MF, STL a ČCK v listopadu 2013 (za STL se
zúčastnili dr. Řeháček a dr. Turek). MZ bylo pověřeno vypracováním definice a návrhu na
změnu znění zákona o daních a příjmech tak, aby bylo možné odlišit dárce, kterému
byla/nebyla poskytnuta kompenzace dle §32 odst. 2 zákona 373/2011.
Výbor STL souhlasí s návrhem, aby na daňové úlevy měl nárok dárce, který neobdržel
žádnou finanční kompenzaci, kromě prokazatelné úhrady cestovného.
Očekává se, že Min. financí po obdržení návrhu z MZ zapracuje výklad do novelizovaných
daňových předpisů.
- zahájení práce na zpracování stanoviska k době potřebné k zotavení DK po odběru krve
Úkol č. 47 (garant dr. Turek).
- žádost MUDr. Řeháčka o záštitu STL při konání Imunohematologické konference
28.1.2014 v Hradci Králové. Výbor souhlasí.
- podnět MUDr. Turka k zahájení diskuze o revizi hlášení potransfuzních reakcí a jejich
definicí s následným vypracování doporučení STL (úkol č. 48)
- návrh zasílat blahopřejné dopisy členům společnosti k významným životním jubileím
Výbor souhlasí.
- žádosti o nové členství v STL
Mareček Dušan DiS, ing. Bárta Petr, ing. Molíková Hana, Vikus Michal, Charvátová Alena,
Benedikt David, Scheithauerová Gabriela, Medřický David.
Výbor souhlasí.
Příští schůze výboru STL bude 6. 2. 2014 v ÚHKT v Praze v 10:30 h.
Zapsala MUDr. Jitka Kracíková
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