Zápis č. 35 ze schůze výboru STL konané dne 19. června 2014
Přítomni: MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková,
Doc. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Hosté:

MUDr. Biedermann

Omluveni: MUDr. Kracíková, MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová
Připomínky k minulému zápisu: nejsou.
Úkol č. 1: Pracovní skupiny. Úkol trvá.


Pracovní skupina pro potransfuzní reakce.

Dr. Masopust rozeslal k připomínkám texty postupů prezentovaných na
odborných seminářích a konferencích v ČR – rozesláno 17. 3. tr.

Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.
 Diskuse k délce evidence dárců krve a krevních složek v Registru – úkol trvá.
 Možnost napojení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) na Registr vyřazených dárců
projednávána na Národní transfuzní komisi 29. 5. 2014. Dr. Němeček ze SZÚ
vyslovil pochybnost o důsledcích takového kroku. MZ ČR ověřuje právní podmínky
napojení SZÚ a 14 krajských pracovišť hygienické služby. Výbor STL bude o
výsledku šetření informován.
 Návrh na rozšíření Registru dárců se vzácnými skupinovými znaky o další antigeny.
Výbor souhlasí, dr. Písačka připraví seznam antigenů. Pracovní skupina pro registry
projedná možnosti se společností TIS. Úkol trvá.
 Dr. Masopust upozornil na některé nesrovnalosti v registru dárců se vzácnými
skupinovými znaky, které by bylo možné upravit vymazáním lokální složky a její
aktualizací. Po diskusi výbor navrhuje úpravu aplikace tak, aby se při každém přenosu
lokálního registru daného pracoviště, přepsal původní záznam v Národním registru. .
Pracovní skupina pro registry projedná se společností TIS – ing. Lejdar (doc. Gašová).
Úkol trvá.
Úkol č. 11: Návrh stanoviska k anti-D imunizaci dárců. Úkol trvá.
Úkol č. 16: Kultivace seznamu zdravotních výkonů – úkol trvá.
 Návrh registračního listu pro Extrakorporální fotochemoterapii za pomoci techniky
„off line“ byl zařazen na program jednání Pracovní skupiny pro SZV při MZČR, které
se bude konat v září tr. (doc. Gašová). Úkol trvá.
Úkol č. 29: Podpora dárcovství krve – projekt „Zdraví-život-Interspar“ (dr. Turek). Úkol trvá.
Úkol č. 30: Dárci krve a užívané léky (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 33: Projekt Ministerstva dopravy (BESIP) Podpora dárcovství krve (dr. Řeháček).
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Úkol trvá.
Úkol č. 36: Aktualizace www stránek STL. Nové informace pro dárce byly umístěny na
stránky STL, aktualizace kontaktů sekretářky STL provedena. Úkol ukončen.
Úkol č. 38: Seznam metod, které mají být povinně akreditované pro uznání akreditace
laboratoří v odbornosti 222 (dr. Řeháček). Úkol trvá.
 Dr. Gotzmannová, vedoucí pracovní skupiny pro sdílení laboratorních výkonů RAKL
ČLS J.E.P., zaslala ke kontrole seznam sdílení výkonů odbornosti 222. Výbor STL
seznam zkontroloval a konstatoval, že uvedené sdílení jednotlivých výkonů odbornosti
222 odpovídá dohodám uzavřeným s ostatními laboratorními společnostmi. V další
fázi bude výboru zaslán seznam všech laboratorních výkonů se všemi povolenými
sdíleními ke vzájemné kontrole.
Úkol. č. 39: Diskuse k materiálu Dr. Masopusta „Doporučení pro skladování a
transport krve, krevních složek a transfuzních přípravků“. Doposud neuzavřeno.
Pokračuje vypořádávání dalších připomínek. V programu na příští jednání STL.
Úkol trvá.
Úkol č. 40: Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222. (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 41: Úhrada dopravy autotransfuze do místa operačního výkonu – projednáváno na
Národní transfuzní komisi. Po několikanásobném jednání na MZ a NTK bylo
STL doporučeno připravit návrh nového výkonu – „Doprava autotransfuze“ a
zaslat jej k projednání Pracovní skupině pro SZV (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 42: Indikace laboratorních výkonů transfuziologem. Dr. Řeháček a dr. Masopust
ověří možnosti sdílení výkonů (kódů) s odborností hematologie, 202. 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: Spolupráce IPFA (International Plasma Fractionation Association) a STL při
pořádání konference “Surveillance and Screening of Blood Borne Pathogens“ v
Praze v r. 2015. Telekonference k programu se bude konat koncem června
(dr. Řeháček, dr. Turek). Úkol trvá.
Úkol č. 46: ISBT nepodpořila návrh STL pro pořádání regionálního kongresu ISBT 2017
v Praze z důvodů nevyhovující prostorové kapacity „Kongresového centra“.
Úkol č. 50:
 „8. Národní aferetický den“ proběhne v termínu 30. 10. 2014 v Praze, v Lékařském
domě. Program bude připraven ke konci června a zveřejněn na webu STL
(doc. Gašová). Úkol trvá.
Úkol č. 52: Návrh na 100% deleukotizaci erytrocytů.
- Bylo projednáno na Národní transfuzní komisi 29. 5. 2014. Plátci zdravotní péče si
vymínili zaslání argumentů pro/proti zavedení 100% deleukotizace. Následně bude
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projednáno se všemi zúčastněnými včetně SÚKLu, který stanovuje výši úhrad IPLP.
Úkol trvá.
Úkol č. 53: Německo-česko-polský transfuzní den (N-Č-P TD), Drážďany, 11. 9. 2014.
- Na nabídku na zajištění dopravy pro účastníky odpovědělo 20 transfuziologů. Výbor
STL zajistí tři přednášky na téma: bezpečnost dárcovství krve a krevních složek,
soběstačnost ČR v zásobování krví a imunohematologie. Výbor STL rozhodl o
zaplacení redukovaného účastnického poplatku na N-Č-P TD pro 40 účastníků
(40×45 EUR) a úhradu dopravy autobusem Praha – Drážďany – Praha ve čtvrtek 11.
září 2014 (ráno tam, večer zpět) z prostředků STL. Sekretářka STL paní R. Korbová
zajistí dopravu. Kapacita autobusu není t.č. ještě vyčerpána, zájemci ze ZTS mají
stále možnost se přihlásit (tel. nebo e-mailem p. Korbové)!
Úkol č. 54:
- „Slovensko-český hematologický a transfuzní kongres 2015“. Organizace akce byla
projednávána v průběhu OHD t. r. Za výbor STL jednal dr. Masopust. Konference má
probíhat od 21. do 24. 10. 2015 v Bratislavě v prostorách Národního divadla. Tento
termín vzhledem ke kolizi s kongresem AABB nevyhovuje, organizátoři byli osloveni
se žádostí o změnu termínu.
Výbor STL:
 Jednání Národní transfuzní komise 2014 – zápis zatím není k dispozici.
 Kampaň pro nábor prvodárců „Daruj krev s Českým rozhlasem“ v červnu a v červenci
2014. Doc. Gašová tlumočila informace ing. Jeřábka z Českého rozhlasu o novém
přístupu k propagaci dárcovství krve, o organizačním zajištění stávající náborové akce
a o návrhu budoucí spolupráce se STL. Výbor souhlasí. Český rozhlas zaslal
propagační plakáty k vystavení na jednotlivých ZTS.
 Návrh registračního listu pro odběr autologních kmenových buněk z kostní dřeně pro
léčbu chronické kritické končetinové ischemie u diabetiků. Výbor STL navrhuje
rozšířit oprávnění k provádění výkonu také pro odbornost 222 (transfuzní lékařství),
které má zkušenosti s přípravou, zpracováváním a uchováváním lidských tkání a
buněk (tkáňová zařízení).
 Dr. Turek seznámil členy výboru se stanoviskem právního odboru při MZ
v souvislosti s dotazem STL jak předcházet vědomému zamlčení rizikových aktivit
dárců v souvislosti s darováním krve a krevních složek. Stanovisko právního odboru
MZ je přílohou k zápisu a bude zveřejněno na www stránkách STL.
 Diskuze k návrhu novely zákona o specifických zdravotních službách. Ze zaslaného
návrhu vyplynuly hlavní okruhy problémů:
 nemožnost provádět vyšetření HLA znaků PCR metodou. Výbor STL navrhuje
dodat do novely odstavec, který je překladem evropského doporučení OECD:
Guidelines for Quality Assurance in Moleculare Genetic Testing (z níž
novelizace zákona vychází) v navrhovaném znění:
„8 – OECD GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN MOLECULAR
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GENETIC TESTING“ In part, these Guidelines are also relevant and applicable to
aspects of clinical cytogenetics testing and biochemical genetic testing. They are not
designed to address directly the areas of testing for somatic mutations, variants
important in tissue matching, genetic analysis of pathogenic organisms and identity
testing, though all share related technologies“.
Návrh znění:
Za genetické vyšetření pro potřeby tohoto zákona není považováno:
a) vyšetření somatických mutací,
b) vyšetření k posouzení vhodnosti mezi dárcem a příjemcem krve, krevních složek, buněk,
tkání a orgánů, (viz zákon o léčivech, zákon o lidských tkáních a buňkách a transplantační
zákon)
c) vyšetření patogenních organismů,
d) vyšetření k určení totožnosti.
 „Kompenzace poskytovaná dárcům krve (§32 dost 2).
Výbor STL doporučuje úpravu tak, aby bylo jasné, že:
a) kompenzace může, ale nemusí být dárci poskytována (dárce na ni nemá
nárok),
b) „výše kompenzace nesmí překročit stanovenou mez“, např. 5%
minimální mzdy (jinak by se nejednalo o bezplatné dárcovství),
c) dárce (ani ZTS) nemusí prokazovat/evidovat skutečné náklady.

Příští schůze výboru STL bude ve čtvrtek 25. 9. 2014 v ÚHKT v Praze v 10:30 h.
Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.

Příloha: Stanovisko právního odboru MZ
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Věc: Stanovisko právního odboru

Vážený pan
Mgr. Martin Mátl
ředitel odboru FAR
V Praze dne 28. 5. 2014
Č. j.: MZDR 22296/2014-1/FAR

- zde -

MZDRX00MGHN0

Vážený pane řediteli,
k Vašemu dotazu ohledně postihu osoby, která darovala krev a neuvede, že je či byla v kontaktu
s osobou infikovanou HIV sděluji, že předmětné jednání spadá z pohledu právního odboru do roviny
trestněprávní odpovědnosti.
Konkrétně se pak jedná o ustanovení § 152 trestního zákoníku, kde je stanoveno následující:
§ 152
Šíření nakažlivé lidské nemoci
(1) Kdo úmyslně způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé nemoci u lidí,
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci
nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,
b) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné
události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek,
c) poruší-li takovým činem důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo
funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou osob nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem
uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.
(5) Příprava je trestná.
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Předmětné ustanovení zde řeší úmyslné spáchání tohoto trestného činu. Následující ustanovení
(§153) pak řeší nedbalostní formu spáchání.
S ohledem na formy zavinění (úmyslu) by soud projednávající takovéto zakázané jednání posuzoval
úmysl pachatele trestného činu s přihlédnutím ke všem okolnostem jeho jednání.
V případě, že nedojde k přímému ohrožení příjemce krevní transfuze, domnívám se, že se může
jednat o stadium pokusu spáchání tohoto trestného činu. V každém případě je nutné, aby jak při
přenosu infekce tak při zjištění pokusu o takové ohrožení jiných osob, bylo podáno oznámení o
skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin orgánům činným v trestním řízení.

S pozdravem

Mgr. David Kotris
ředitel právního odboru

PRO, Odbor právní
Vyřizuje: Mgr. Jan Bačina, tel.: 2531, e-mail: Jan.Bacina@mzcr.cz
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