Zápis č. 37 ze schůze výboru STL konané dne 23. října 2014
Přítomni: Mgr. Bolcková, Doc. Gašová, MUDr. Kracíková, MUDr. Masopust, MUDr.
Písačka, Z. Pospíšilová, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Hosté:

MUDr. Biedermann

Omluveni: MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková
Připomínky k minulému zápisu: nejsou.
Úkol č. 1: Pracovní skupiny. Úkol : 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 Registr vyřazených dárců.
 Registr dárců se vzácnými skupinovými znaky bude doplněn o vybrané antigeny –
v přípravě (dr. Písačka). 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.
Termín jednání byl změněn a posunut na 27. 11. 2014 (doc. Gašová). Úkol trvá.
Úkol č. 29: Podpora dárcovství krve – projekt „Zdraví-život-Interspar“ (dr. Turek). Úkol
ukončen.
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 dalších 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 – 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. Výbor České hematologické
společnosti projednal 15. 9. 2014 návrh STL na sdílení výkonů (kódů 22022 a
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22023) s odborností hematologie (202) a odsouhlasil jej. Po obdržení písemného
souhlasu bude předáno PS-SZV k projednání. Úkol trvá.
Úkol č. 44: Navržené revize „Poučení a Dotazníku dárce“ budou upraveny po vydání
aktuálního Guide RE, v. 18 (dr. Masopust). Úkol trvá.
- Na www STL je zveřejněná aktualizovaná verze „Doporučení Společnosti pro
transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2007_03 ze dne 12. 4. 2007 verze 7 (2014_06)
“Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek“.
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“ proběhne 30. 10. 2014 v Praze, v Lékařském domě.
Program a sborník abstrakt připraven (doc. Gašová). Úkol trvá.
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“. Organizace akce
byla projednávána v průběhu OHD t. r. v červnu 2014, t.č. nejsou k dispozici další
informace (dr. Masopust).
Úkol č. 55: „Střešovický transfuzní den“ v přípravě (dr. Bohoněk). Úkol trvá.
Úkol č. 56: Spolupráce na kongresu „Int. College of Surgeons“ v přípravě (dr. Řeháček). Úkol
trvá.
Výbor STL:
- Proběhlo 1. kolo voleb do výboru STL. Termín pro ukončení hlasování do 2. kola
je 11. 11. 2014. Po vyhodnocení 2. kola voleb budou členové nového výboru STL
a zástupce Revizní komise pozváni sekretářkou STL na schůzi výboru STL (termín
– první polovina prosince 2014).
- Úkol č. 57: „Standard podání transfuze“, který odeslala STL na MZ v únoru 2014
nebyl doposud projednán. Na základě telefonické informace nemá MZ zájem
publikovat doporučení odborných společností ve Věstníku MZ, jak bylo dříve
běžnou praxí. Výbor STL navrhuje obeslat odborné společnosti, jejichž lékaři mají
největší podíl na podávání transfuzních přípravků pacientům, s návrhem na vydaní
daného doporučení jako konsensuálního doporučení odborných společností
(obdoba doporučeného postupu při ŽOK – život ohrožujícím krvácení). (dr.
Řeháček).
- O členství v STL žádají: MUDr. H. Foučková, Liberec, MUDr. Jitka Bělochová
FNKV Praha, MUDr. Markéta Vajdáková, Zlín , MUDr. Eva Pastorová, Břeclav,
Irena Adamcová, Brno, MUD. Miloslava Smékalová, Sanaplasma, Mgr. Jitka
Marcalíková, Ostrava, Mgr. Eva Hlávková, Olomouc, Marcela Balunová, Motol.
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Výbor souhlasí.
- Dr. Masopust informoval o přípravě „36. Severočeské transfuziologické a
hematologické konference“ v Ústí nad Labem v r. 2015 a žádá záštitu STL. Výbor
STL souhlasí.
- Dr. Řeháček informoval o připravované imunohematologické konferenci na téma
AIHA a transplantace, která se bude konat 20. ledna 2015 v Hradci Králové, a
žádá záštitu STL. Výbor STL souhlasí.
- Informace z MZ ČR Ebola a WNV v Evropě. Výbor STL osloví MZ s dotazem na
doporučený postup v souvislosti s darováním krve a krevních složek (dr. Turek).
- STL nenavrhl žádného kandidáta do předsednictva ČLS JEP ani do Revizní
komise ČLS JEP. Delegátkou STL na volební sjezd delegátů ČLS JEP v roce 2015
byla zvolena prim. Kracíková.
- Rozpočet na r. 2015 je připraven. Předložila paní Z. Pospíšilová.
Předseda výboru STL na závěr jednání poděkoval všem členům výboru STL a Revizní komisi
STL za obětavou práci v čtyřletém funkčním období (2010 – 2014), kterou pomohli posunout
obor transfuziologie kupředu.
Odstupující výbor nabídne nově zvolenému výboru STL všechny úkoly označené „úkol trvá“
a podklady k nim k posouzení a k případnému pokračování, aby zůstala zachována kontinuita
práce výboru STL.
Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc
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