
Zápis č. 14 z on – line  schůze výboru STL ČLS JEP konané  3.12.2020  

konané prostřednictvím WebEex od 10,00 do 12,00.  

 

Přítomni: Adamcová, Bohoněk, Gašová, Galuszková, Kricnerová, Masopust, Pacasová, 

Písačka, Procházková, Řeháček, Turek      

Hosté: Lejdar  

 

Program: 

1. Kontrola zápisu č.13 ze schůze výboru STL konané dne 24.9.2020.  

 

2. Úkol č. 3: Registry transfuzní služby  

3a:  Registr dárců vzácných skupinových znaků – v přípravě koncept formou nadace, 

včetně postupů (dr. Písačka, dr. Bohoněk) – úkol pokračuje. 

3b: Registr vyřazených dárců (NROVDK) –  zatím bez posunu ze strany tvůrců programu 

(Dr. Řeháček, Dr. Písačka, Doc. Gašová) - úkol pokračuje. 

 

3. Úkol č. 18:  Novela Vyhl.č.134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů  

- informace o projednání sdílení genetických výkonů výborem Společnosti lékařské 

genetiky (Dr. Řeháček), nové/aktualizované výkony aferetické a imunohematologické 

(Doc. Gašová, Dr. Písačka) -  úkol pokračuje. 

 

4. Úkol č.22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM: Dokument byl zaslán k 

připomínkám ČSARIM a  ČHS ČLS JEP (Dr. Bohoněk)- Dr. Bohoněk obdržel 

připomínky  ČHS, očekává připomínky ČSARIM, poté odešle členům výboru -  úkol 

pokračuje. 

 

5. Úkol č.24: návrh nového dokumentu STL: Podpora vzdělávání a vědecko-výzkumné 

činnosti – výbor odsouhlasil podporu přednáškové a publikační činnosti. Byla navržena 

výše podpory autorů formou úhrady nákladů na realizaci publikace ev. jejich část i  

odměny autorům. Po odsouhlasení návrhu výborem (bude provedeno per rollam) redakční 

korekce provede Dr. Masopust.  Dokument potom bude postoupen k posouzení ČLS JEP. 

(Dr. Galuszková, Dr. Procházková)- úkol pokračuje. 

 

6. Úkol č. 30: Rekonvalescentní plazma:  

- Aktuální situace a další postup: diskutována  velikost potřebných zásob rekonvalescentní   

plazmy s ohledem na vývoj epidemiologické situace. MZ zatím data o výrobě RP nesbírá, 

sběr dat proto zajistí dr. Turek. Souhrnná data budou umístěna na webu STL, výrobci RP  

obdrží konkrétní údaje.  

- Standardizace rekonvalescentní plazmy: s ohledem na omezenou dostupnost virus 

neutralizačního testu, rozdílům mezi výsledky VNT v jednotlivých laboratořích i  spektru 

sérologických diagnostik na ZTS není centrální standardizace realizovatelná, každé ZTS 

musí převzít odpovědnost za kvalitu vyráběné RP.  

- Dr. Turek upozorňuje na 3. verzi Evropského doporučení, které akceptovalo navrhované 

změny a umožňuje darování RP 14 dnů po úzdravě. 



- Studie RESCOVID-19 – dr. Bohoněk informuje o přípravě národní retrospektní studie na 

vyhodnocení účinnosti a bezpečnosti RP při léčebě covid-19,  která bude určena pro 

klinická oddělení.  

7. Úkol č. 31: Projekt Krevní banka – v řešení. 

 

8. Úkol č.32: Návrh Společnosti pro paliativní medicínu Domácí transfuze: návrh má 

podporu výboru STL, byl připomínkován členy výboru. Po formálních úpravách bude text 

předán Společnosti paliativní medicíny (Dr. Procházková, Dr. Masopust), 

 

9. 16. Pracovní dny v transfuzním lékařství – vzhledem k situaci výbor bude jednat 

s organizátory konference o změně termínu. Sborník abstrakt je připraven a bude vydán co 

nejdříve, před konferencí.  Nový termín konference bude zveřejněn na webu STL. 

 

10. Informace z jednání na ČLS JEP ve věci výběru nového nakladatele místo MF: Dr. 

Bohoněk informuje o změně nakladatele časopisu Transfuze a hematologie dnes. Při 

výběru nového nakladatele výbor podporuje názor vedoucího redaktora prof. Faberaa 

podpoří firmu Care Comm. 

 

11. Žádosti EDQM o nominace do pracovní skupiny pro externí kontrolu kvality (B-PTS) a 

Blood Quality Management (B-QM): podklady budou pro možné zájemce vyvěšeny na 

webu STL.  

 

12.  Dr. Pacasová: 

- Předložila 4 nové žádosti o přijetí.  Žádosti byly odsouhlaseny. 

Bc. Švandová Jana                      PlasmaPlace s.r.o 

Mgr. Štegbauerová Jana             TO Nem. České Budějovice 

Ing. Chena David                        TO FN Plzeň 

MUDr. Bouzek Kryštof Daniel   TO FN Hradec Králové    

- Informuje o změně ve složení Revizní komise STL k 1.1.2021:  prim. Biedermann 

oznámil ukončení  činnosti, novým předsedou RK byl zvolen ing. Lejdar. Nový člen RK 

bude kooptován dle výsledků voleb. 

Výbor děkuje prim. Biedermannovi za dlouholeté působení ve funkci předsedy Revizní 

komise STL.  

- Rozpočet STL na rok 2021 a vypořádání za rok 2020 třeba odeslat na ČLS do 15.1.2021. 

Bude schváleno per rollam. 

 

Různé:  

- Dr. Procházková -  připomíná potřebu řešit přehlednost webu STL – bude řešeno po 

Novém roce.  

- Dr. Bohoněk - dotaz na stav sponzoringu STL firmami, tj. zda byly osloveny žádostí o 

uzavření smluv na rok 2021 – otázka na Dr. Galuszkovou a Dr. Pacasovou.   

Příští schůze výboru STL se bude  konat on-line, případně  podle aktuální epidemiologické 

situace a platných nařízení dne 28.1.2021. 

 

Zapsala:  MUDr. Renata Procházková, PhD. 


