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Programové prohlášení výboru STL na období 2018 – 2022 

 

Výbor STL si klade za cíl:  

 

Aktivně se podílet na rozvoji oboru transfuzního lékařství jako medicínského 

oboru pokrývajícího problematiku dárcovství krve, odběrů krve a jejích složek a 

jejich zpracování na transfuzní přípravky a surovinu pro další výrobu, odběrů 

krvetvorných buněk pro transplantaci, problematiku léčebných odběrů krve a 

krevních složek, imunohematologickou diagnostiku, účelnou hemoterapii a 

hemovigilanci a přesahujícího do problematiky lidských tkání a buněk a 

buněčné terapie.  

 

Proto výbor STL hodlá soustředit svou činnost zejména na následující: 

1. Koncepce oboru – aktivně se podílet na tvorbě koncepce 

transfuzního lékařství -  definice, předmět a cíl oboru, vymezení 

činnosti oboru, právní předpisy, povinná hlášení statistických dat, 

registry, vzdělávání pracovníků v oboru, hlavní programy a vývojové 

trendy oboru. 

      2. Doporučené postupy -  vypracovávat, aktualizovat a publikovat  

         doporučené postupy společných činností v oboru. 

         Zaujímat stanoviska k odborným tématům s cílem zvyšování 

         bezpečnosti transfuzních přípravků, léčebných a diagnostických postupů. 

 

3. Dárcovství krve a krevních složek – posilovat princip  dobrovolného 

bezpříspěvkového dárcovství krve a jejích složek. Spolupracovat na 

odborné úrovni s organizacemi, které se zabývají propagací dárcovství 

krve, náborem a oceňováním dárců krve, zejména s ČČK, podporovat 

výchovu k dárcovství.  

 

4. Registry - Spolupráce s MZ ČR a ÚZIS na registru vyřazených dárců 

krve.  Rozvoj registru dárců vzácných krevních skupin a banky vzácných 

krví pro zajištění maximální dostupnosti přípravků při řešení případů se 

vzácnými antigenními kombinacemi nebo výskytem vzácných protilátek.  
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5. Rozvoj  oboru, věda výzkum a vzdělávání -  zvýšenou pozornost 

věnovat novým postupům na základě aktuálních poznatků ve všech 

oblastech oboru, s důrazem na zvyšování bezpečnosti a efektifity 

hemoterapie.  Výbor bude aktivně podporovat vědeckou, výzkumnou a 

publikační činnost v oboru, se zvláštním důrazem na podporu časopisu 

Transfuze a hematologie dnes a publikace v něm.  Výbor se bude aktivně 

podílet na tvorbě vzdělávacích programů pro pre i postgraduální 

vzdělávání.  

 

6. Členská základna - rozšiřovat počty řádných i přidružených členů naší 

společnosti a usilovat o zvýšení přitažlivosti členství ve společnosti. 

 

7. Zákonodárství a další normotvorba - podílet se na tvorbě a 

připomínkování zákonů a vyhlášek týkajících se oboru transfuzní 

lékařství, poskytovat MZ, SÚKL a dalším zainteresovaným institucím 

odbornou podporu při tvorbě legislativy v oboru a při řešení problematiky 

organizace transfuzní služby ČR. Spolupracovat se SÚKL na kalkulaci 

cen transfuzních přípravků, podílet se na kalkulaci cen nových 

transfuzních přípravků a revizi výkonů odbornosti 222 (postupy, náplň, 

kalkulace, sdílení). Spolupracovat s akreditačními orgány na tvorbě 

laboratorních standardů pro odbornost 222 – transfuzní lékařství. 

 

 

10. Hospodaření STL – výbor se zavazuje k efektivnímu a účelnému  

    využívání finančních prostředků STL. 

 

 

 
Za výbor STL 

 

plk.MUDr.Miloš Bohoněk, PhD 

předseda STL 

        


