
 

Zápis č. 20  ze schůze výboru  STL, konané dne 14.09.2021 od 16:00 hod.  

v NH Congress Hotel Olomouc (VIP longue přízemí) 
 

Přítomni: Bohoněk, Procházková, Adamcová, Pacasová 

Omluveni: Galušková, Kricnerová, Písačka, Masopust, Turek, Gašová, Řeháček 

Hosté: - 

 

Vzhledem k počtu přítomných členů výboru STL byly projednané body a zápis schváleny per rollam 

ve dnech 16.-17.9.2021. 

 

Program: 

1) Kontrola zápisu č.19 ze schůze výboru STL konané dne 10.06.2021 – bez přípomínek. 

 

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) – datovou schránkou byly z ÚZIS rozeslány pokyny 

pro přechod od stávajícího registru vyřazených osob z dárcovství krve TRANSREG k novému 

systému NROVDK (Dr. Řeháček, Doc. Gašová, Dr. Bohoněk) – 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) – úkol pokračuje. 

- nové/aktualizované výkony aferetické a imunohematologické (Doc.Gašová, Dr. Písačka) – úkol    

  pokračuje. 

 

4) Úkol č.22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM – dokument zaslán ČSARIM a                        

     ČHS, aktuální informace (Dr.Bohoněk) – úkol pokračuje. 

 

5) Novela Vyhl.č.55/2011 Sb. O zdravotnických činnotech – návrhy za STL byly odeslány (Dr.  

     Bohoněk). 

 

6) Novela Vyhl.č397/2020 O vzdělávání v základních kmenech lékařů – připomínky za STL  

     jsou připraveny (Dr. Řeháček) a budou odeslány v požadovaném termínu (Dr. Bohoněk). 

 

7) Novela Vyhl.č.134/1998, kterou se vydává Seznam.zdrav.výkonů s bodovými hodnotami –  

     není dosud za STL připraveno – viz bod 3). Úkol č. 18 (Dr. Řeháček, Dr. Písačka, Dr. Gašová). 

 

8) Certifikace úspěšnosti v SEKK – upřesňující informace nebyly předány (Dr. Písačka), výbor  

     STL bere na vědomí změny v principech přidělování certifikátů úspěšnosti v systému EHK. 

     

9) Doporučení ČSPM a STL „Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče v ČR“ –  

    schváleno ČSPM, která podala návrh na souběžné vydání v odborných časopisech ČSPM, TaH a   

    ČLČ. Návrh přijat a odsouhlaseno vydání finální verze na webu STL (Dr. Bohoněk). 

 

10)  Úkol č.36: Návrh na úpravu webových stránek (Dr. Procházková) – úkol pokračuje. 

 

11) Úkol č.37: Cenotvorba transfuzních přípravků – Návrh na ustanovení pracovní skupiny  

      (Dr. Řeháček) – úkol pokračuje.  
 

12) Výdej léčiv (p.o. přípravky Fe) v ZTS (Dr. Bohoněk) – v současnosti řešeno individuálně dle  

      zavedených postupů jednotlivých poskykovatelů zdravotní péče. 

 

13) Úkol č. 38: Národní transfuzní komise – nový statut, Dr. Bohoněk již dříve podal návrh na  

      jmenování členů za STL ve složení Dr. Bohoněk, Dr. Řeháček, Dr. Procházková (členové     

      Výboru STL na funkčních místech), Dr. Lejdarová (zástupce „velkých ZTS“ mimo Výbor) a Dr.     

 



    Janek (zástupce „malých ZTS“ mimo Výbor. Jiné konkrétní alternativní návrhy nebyly  

    předloženy, řešena možnost podat návrhy do 17.9.2021 a provést hlasování per rollam.  

    Po e-mailové diskusi v následujících dnech Dr. Bohoněk požádal MZ o prodloužení termínu pro  

    nominaci do 30.11. MZ vyhovělo částečně a termín nominace prodloužilo do 31.10.2021.  

    V reakci na to byla svolána schůze výboru na 14.10.2021.  

 

14) Úkol č. 39: Žádosti o podporu publikační a přednáškové činnosti 

Byly předloženy k odsouhlasení žádosti o podporu publikační a přednáškové činnosti: 

- Dr. Masopust – pro odsouhlasení je nutné doplnit specifikaci, které z položek předběžného 

rozpočtu jsou žádány k úhradě z fondu STL a zda bude realizace provedena i za další sponzorské 

podpory. 

- Dr. Bohoněk (Transfusion and Apheresis Sci, spoluautor Seghatchian) – splněny požadavky 

Pravidel. 

- Dr. Bohoněk (Transfusion and Apheresis Sci, spoluautor Kutáč, Acker, Seghatchian) – splněny 

požadavky Pravidel. 

- Dr. Bohoněk (Vox Sanguinis) – splněny požadavky Pravidel. 

- Dr. Bohoněk (ČLČ) – splněny požadavky Pravidel. 

 

15) Žádosti o přijetí do STL a aktualizace databáze členů (dr. Pacasová) 

Vzhledem k přetrvávající chybě na webu STL pro administrátory budou noví členové projednáni na 

následující schůzi výboru. 

 

16) Různé: 

Dr. Pacasová 

- Informuje o dotazu na existenci Sekce vysokoškoláků a nelékařů STL ze strany sekretariátu ČLS JEP 

– sekce byla rozhodnutím poslední členské schůze zrušena, ČLS JEP informována. Zřízena a funkční 

je Sekce laborantů a sester. Na www.cls.cz je uvedeno správně. 

- Předložila k podpisu žádosti spolupracujícím firmám na podporu vzdělávání a přednáškové a 

publikační činnosti na další období.  

Dr. Procházková  

- Předkládá podnět k vyhodnocování soustředěných dat (potransfuzní reakce, reakce DK) a jejich 

uveřejnění pro sledování trendů. Obdobně požadavek směrem k ÚZIS - dopis Dr. Bohoněk  

 
 

Příští schůze výboru STL se bude konat 14.10.2021 v 11:00 hodin v ÚVN Praha.  

 

Zapsala: RNDr. Rita Pacasová, Ph.D. 

http://www.cls.cz/

