Zápis č. 14 ze schůze výboru STL konané dne 23. února 2012
Přítomni:

MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, doc. Gašová, MUDr.
Kracíková, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek

Omluveni: Z. Pospíšilová, PharmDr. Žáková
Připomínky k zápisu minulé schůze: Příprava „14. Pracovních dnů v transfuzním lékařství“
byla zařazena jako Úkol č. 32.
Úkol č. 1 Pracovní skupiny. Úkol trvá.
Úkol č. 5 Registry transfuzní služby.
Schválen akceptační protokol pro systém „Transreg“ – dodavatel TIS.
Smlouvy mezi: (a) ÚHKT a dodavatelem informačního systému TIS a (b) ÚHKT a ČLS JEP
– předány k podpisům. Po podpisu smluv bude zahájena implementace informačního systému
na jednotlivých ZTS. Výbor STL předem rozešle do ZTS úvodní informace o postupech při
implementaci.
Úkol č. 11 Návrh stanoviska k anti–D imunizaci dárců – úkol trvá.
– Na MZ ČR byl zaslán návrh novelizace zák. č. 378/2007 Sb. (zákon o léčivech),
včetně bodu, který se týká imunizace dárců. STL ve stanovisku navrhuje mimo
provádění imunizace osob s dříve vytvořenou protilátkou anti-D nezakazovat denovo imunizaci dárců.
Úkol č.12 Pracovní skupina pro verifikaci imunohematologických laboratorních metod.
− Závěry ze schůzky dne 26. 1. 2012 zapracovány. Dr. Turek rozešle závěry členům
výboru k vyjádření a závěrečným připomínkám – termín příští schůze výboru STL.
Úkol č.13 Příprava standardu podání transfuze – úkol trvá.
− Proběhla diskuse k sporným otázkám. Doc. Gašová zašle upravenou verzi návrhu
k připomínkám do 20. 3.
Úkol č.16 Kultivace seznamu zdravotních výkonů.
− Připravují se podklady pro přístrojové zajištění výkonů. Termín odeslání podkladů
je konec února 2012. V odbornosti 222 se úpravy týkají laboratorních výkonů a
terapeutických aferetických postupů. Koordinuje MUDr. Písačka.
Úkol č.18 Vypracování otázek k PSS z transfuziologie – úkol trvá (odpovídají MUDr. D.
Galuszková, paní Z. Drobníková).
Úkol č.19 Kompatibilita PSS studia mezi ČR a SR. Dle vyjádření slovenské strany se na
Slovensku žádné změny nepřipravují (odpovídají MUDr. D. Galuszková, paní Z.
Drobníková).
Úkol č. 21 SEKK 2. pracoviště pro přípravu vzorků, zatím neuzavřeno – úkol trvá. Bude
projednáváno na schůzi SEKK v dubnu tr. (odpovídají MUDr. Řeháček, MUDr.
Písačka)
Úkol č. 22 Diskuse ohledně karantenizace plazmy a možnosti výběru dárců krve podle
pohlaví a transfuzní anamnézy. Úkol trvá. Dr. Kracíková vyhodnotila a
informovala o frekvenci TRALI v ČR v r. 2010. Celkem detekováno 8 reakcí
v souvislosti jak s podáním EBR, trombocytů tak i plazmy. Diskuze bude

uzavřena po doplnění odborných podkladů (diskusní fórum ve Vox Sanguinis a
šetření v oblasti TRALI za rok 2010). (Sledují MUDr. Řeháček, MUDr.
Kracíková). Úkol trvá – bude projednáváno na příštích schůzích výboru STL.
Úkol č. 25
− MUDr. Masopust zapracoval připomínky k návrhu doporučení STL
„Imunohematologická vyšetření dárců krve a krevních složek“ a „Vyšetřování
antigenu D“. Návrh byl diskutován, po zapracování bude uveden na www
stránkách STL.
Úkol č. 26
− MUDr. Masopust připravil návrhy nových verzí doporučení STL (Dotazník pro
dárce krve, Poučení dárce krve, Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a
krevních složek, Vyšetřování známek infekce u dárců krve a krevních složek).
Návrhy byly prodiskutovány a jsou uvedeny na www stránkách STL. Poučení
dárce krve se ještě dále diskutuje, připravuje se aktualizace.
MUDr. Řeháček:
− informoval:
− o přípravách národní Č-S HT konference, která se bude konat v Brně v září
2012. Členové výboru STL připraví návrhy na pozvané řečníky ze zahraničí.
Na další schůzi výboru budou diskutovány návrhy na zajištění odborného
programu. Výbor STL vyzývá členy STL k co nejširší aktivní účasti, mimo
abstrakt, která se zadávají na www.hematology2012.cz, je možné zadávat
podněty pro diskuzní fóra do interních stránek webu STL. Uzávěrka abstrakt
do 15. 4. 2012, návrh diskuzních fór obratem (úkol č. 27).
− O projektu „Představení odborných společností ČLS“ na stránkách
Zdravotnických novin. V říjnové příloze ZN č. 42 vyjde v rozsahu 4 stránek
A4 materiál týkající se STL, její představení, náplň činnosti, novinky. Mezi
hlavními tématy budou historie transfuzního lékařství v ČR, představení STL a
propagace a výchova k bezpříspěvkovému dárcovství krve. Uzávěrka pro
odevzdání příspěvků je 1. října 2012 (úkol č. 28, odpovídá MUDr.
Galuszková).
– O projektu p. Vaníčka (Zdraví - život) při získávání prvodárců ve spolupráci s
OD Interspar. Dr. Turek jednal s p. Vaníčkem o připravovaném projektu
k získávání prvodárců – projekt by měl trvat cca 1,5 roku. Výbor STL souhlasí
se spoluprácí (úkol č. 29, odpovídá MUDr. Turek).
− Dárci krve a užívané léky – probíhají diskuse k přípravě seznamu léků
užívaných dárci krve. Jedná se o přípravky, které by mohly být pro příjemce
transfuze potenciálně rizikové či toxické. Nový pohled na některé přípravky by
mohl být podnětem k úpravě Doporučení STL: Posuzování způsobilosti dárců
krve (úkol č. 30, odpovídá MUDr. Řeháček).
–

Diskuse k návrhu na úpravu Metodického opatření „Standard značení
transfuzních přípravků“ z r. 2003. Neuzavřeno. Úkol trvá (úkol č. 31, odpovídá
MUDr. Turek).

–

Informoval o souhlasu MUDr. R. Procházkové s uspořádáním „14. Pracovních
dnů v transfuzním lékařství“ v Liberci (Úkol č. 32).

MUDr. Masopust:
– informoval výbor STL o stávající situaci s vydáváním časopisu „Transfuze a
hematologie Dnes“. Smlouva s firmou Mladá fronta nebyla doposud uzavřena a není
jasný postup při vydávání prvního čísla časopisu v r. 2012. Výbor STL trvá na
zachování kontinuity ve vydávání a kvalitě periodika a pověřuje MUDr. J. Masopusta
zastupováním zájmu STL při dalších jednáních.
Příští schůze výboru STL bude 29. 3. 2012 v 10:30 hod. v Ústavu hematologie a krevní
transfuze v zasedací místnosti v budově A.
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc

