Zápis č. 36 ze schůze výboru STL konané dne 25. září 2014

Přítomni: MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Kracíková,
MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Hosté: 0
Omluveni: MUDr. Galuszková, Doc. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová
Připomínky k minulému zápisu: nejsou.
Úkol č. 1: Pracovní skupiny. Úkol trvá.
a) Pracovní skupina Laboratoře – od minulé schůze nebyl doručen žádný aktuální podnět k
řešení
b) Pracovní skupina Potransfuzní reakce – materiály dr. Masopusta rozeslány 17. 3. 2014
k připomínkám, nové výstupy nejsou k dispozici
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby – úkol trvá
 MZ chystá jednotný program pro všechny zdravotnické registry uvedené v legislativě, změna
se bude týkat registru osob vyřazených z dárcovství krve/krevních složek (převzetí databáze
vyřazených z Transregu). Program je v přípravě, MUDr. Turek a MUDr. Bohoněk přislíbili
účast na testování 1. verze programu.


Napojení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a orgánů hygienické služby na Registr
vyřazených dárců není z legislativních důvodů možné, Společnosti bylo doporučeno usilovat o
změnu legislativy – definice subjektů, které mají přístup do Registru.



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.



Výbor upozorňuje, že v Registru vzácných dárců musí být dárce evidován pod evidenčním
číslem ZTS a evidenčním číslem dárce na příslušném ZTS. Do Registru nesmí být posílána
rodná čísla dárců a pokud byla omylem zaslána, musí je správce vymazat.

Úkol č. 11: Návrh stanoviska k anti-D imunizaci dárců. Úkol trvá.
Na kongresu DGTI bylo zjištěno, že Polsko má k dispozici anti-D Ig vlastní výroby pro vlastní
potřebu, který není distribuován v EU. Výbor osloví polské kolegy, jakým způsobem získávají
dárce anti-D plazmy, zda a čím imunizují atd.
Úkol č. 16: Kultivace seznamu zdravotních výkonů – úkol trvá.
 MZ rozhodlo o nezařazení kultivovaných laboratorních výkonů do seznamu zdravotních
výkonů platných od 1.1.2015.
 Projednání návrhu registračního listu pro Extrakorporální fotochemoterapii za pomoci
techniky „off line“ bylo ze zářijového jednání vyškrtnuto, zdůvodněno tím, že se jedná o
výkon laboratorní odbornosti, které nelze t.č. projednávat. MUDr. Řeháček odeslal protestní
dopis na MZ s rozkladem, že se jedná o klinický – léčebný výkon (nikoliv laboratorní), jehož
projednání je klíčové pro standardní léčbu pacientů. PS pro SZV zařadila výkon k projednání
na schůzi 16.10.2014. Úkol trvá.
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Úkol č. 29: Podpora dárcovství krve – projekt „Zdraví-život-Interspar“ (dr. Turek). Úkol bude
ukončen.
Úkol č. 30: Dárci krve a užívané léky (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 33: Projekt Ministerstva dopravy (BESIP) Podpora dárcovství krve (dr. Řeháček).
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 laboratorních výkonů se všemi povolenými sdíleními mezi
laboratorními odbornostmi ke vzájemné kontrole, výbor STL zkontroloval a bez připomínek
odsouhlasil. Předseda odeslal souhlas dr. Gotzmannové.
 Výbor STL požádal předsedu ČHS doc. Čermáka o sdílení výkonů 22022 a 22023, aby
odpadly dlouhodobě trvající spory s plátci péče o indikaci laboratorních výkonů týkajících se
kontrolních lab. vyšetření v souvislosti např. s léčebnými aferézami atd. Doc. Čermák přislíbil
projednat na 1. schůzi nového výboru ČHS.
Úkol. č. 39: Diskuse k materiálu Dr. Masopusta „Doporučení pro skladování a
transport krve, krevních složek a transfuzních přípravků“. Prodiskutovány připomínky,
MUDr. Turek zapracuje a rozešle upravený materiál. V programu na příštím jednání STL
bude schválení standardu. 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. - viz info v úkolu 38. 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 října
(dr. Řeháček, dr. Turek). Úkol trvá.
Úkol č. 50:
 „8. Národní aferetický den“ proběhne v termínu 30. 10. 2014 v Praze, v Lékařském domě.
Program je zveřejněn na www stránkách 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 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.
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Výbor konstatoval, že N-Č-P TD se vydařil, k jednotlivým přednáškám byla bohatá diskuze.
Němečtí i polští kolegové navrhli v budoucnu akci opakovat, zájem na spoluúčasti vyjádřila i
zástupkyně maďarské transfuziologické společnosti. Úkol ukončen
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 nebyl do 25.9.2014 informován o jakémkoliv jednání mezi
organizátory a odbornými společnostmi.
Výbor STL:
− Informuje, že zápis jednání Národní transfuzní komise 2014 je zveřejněn na webu STL.
 Informuje, že připomínky k návrhu novely Zákona o spec. zdrav. službách byly MZ
projednány, připomínky k definici genetického vyšetření byly přijaty, připomínky k nutnosti
vyšetření genetikem před provedením lab. vyšetření a připomínky ke znění §32 nebyly přijaty.
 Přijal informaci volební komise o ukončení 1. kola voleb do výboru STL. V prvním kole došlo
126 platných volebních lístků. Volební komise v souladu se Stanovami osloví jednotlivé
zvolené kandidáty, zda souhlasí se svým zařazením na volební listinu pro 2 kolo voleb. 2. kolo
voleb proběhne v dle plánu v říjnu – listopadu 2014.
 ČLS pořádá volební sjezd delegátů. Výbor STL vyzývá členy STL, kteří mají zájem
kandidovat do předsednictva ČLS a do Revizní komise ČLS, aby podali svoji kandidaturu (na
e-mail předsedy STL, do 30.10.2014). Výbor STL vyzývá členy, kteří mají zájem zastupovat
STL na sjezdu (28.1.2015 v Praze), aby se přihlásili e-mailem předsedovi STL (do
30.10.2014).
 Schválil dokumenty SEKK – Certifikace úspěšnosti v systému externího hodnocení kvality
(EHK) a Certifikace 2015- imunohematologie, které budou platit v roce 2015.
 Informuje o Střešovickém transfuzním dnu, který proběhne 26.11.2014, program bude
zveřejněn k 15.10.2014 (úkol č. 55, dr. Bohoněk)
 Informuje o žádosti „International College of Surgeons“ podílet se na pořádání výročního
kongresu k 80. výročí založení, který se bud konat 9. – 12. září 2015 v Praze a Plzni. Žádost
výboru zaslal prezident kongresu prof. Novák, který žádá o spolupráci na vědeckém
programu. Výbor souhlasí, zašle odpověď (úkol č. 56, dr. Řeháček)
 Informuje o pracovním dnu „Trombocyty v netransfuzních aplikacích“, pořádaném
Společností pro bioimplantologii, KN Liberec a.s. a Oddělením plast a estet. chirurgie FN
Olomouc dne 3.12.2014 v Brně. Pozvánka bude zveřejněna na www stránkách STL.
 Informuje, že v termínu odeslal připomínky k návrhu novely Guide v. 18
 Rozhodl, že požádá MZ a) o stanovisko k výskytu infekce WNV v okolních zemích a
k případným očekávaných opatřením v příštím roce, b) o zjištění informace, zda (včetně počtu
případů) se při testování odběrů zasílaných k frakcionaci vyskytují pozitivní „NAT only“
záchyty infekcí (HIV, HBV, HCV).
 Prodiskutoval informace o šíření viru Ebola z Afriky. Konstatoval, že platné vylučování dárců
(měsíc po návratu ze zemí mimo Evropu a 6 měsíců ze zemí s rizikem výskytu malárie)
pokrývá dosud známá rizika šíření viru Ebola. V případě doporučení MZ nebo orgánů
hygienické služby je výbor STL připraven upravit příslušná doporučení.
 Informuje, že obdržel od ČLS účetní uzávěrku 2. čtvrtletí (předáno p. Pospíšilové - pokladní
STL).
Příští schůze výboru STL bude ve čtvrtek 23. 10. 2014 v ÚHKT v Praze v 10:30 h.
Půjde o poslední schůzi výboru STL zvoleného pro volební období 2010 - 2014.
Zapsal MUDr. V. Řeháček
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