
Zápis č. 16 z online  schůze výboru STL ČLS JEP konané  25. 2. 2021 

konané prostřednictvím WebEex od 13,00 do 14,30.  
 

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

Písačka, Procházková, Řeháček, Turek   

Omluveni:   - 

Hosté: Lejdar 
 

Program: 

1. Kontrola zápisu č. 15 ze schůze výboru STL konané dne 28. 1. 2021.  

 

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) – dle aktuálních informací z ÚZIS pokračuje 

příprava, v plánu rozeslání dopisů na březen  -   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 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 – Návrh dokumentu byl odsouhlasen včetně příloh. Dokument bude postoupen 

k posouzení ČLS JEP. (Dr. Procházková) - před dokončením. 

 

6. Úkol č. 30: Rekonvalescentní plazma  

- Informace o výrobě a výdeji RP v ČR (Dr.Bohoněk): sběr dat  již funguje před MZ.  

- Multioborové doporučení k podávání rekonvalescentní plazmy u pacientů s COVID-

19: diskutováno nové znění doporučení, výbor se dohodl na znění odstavce 3) a 4): 

3) Efekt RP je určen hodnotou titru tzv. virus neutralizačních protilátek, tj. čím je titr 

vyšší, tím lze očekávat lepší klinický/léčebný efekt. Aktivitu virus-neutralizačních 

protilátek lze stanovit virus neutralizačním testem (VNT) provedeným na tkáňové 

kultuře nebo sérologickými testy prokazujícími vazbu IgG protilátek na doménu 

virového spike-proteinu (anti-spike ectodomain) nebo na receptorový protein 

(receptor-binding protein) technikami ELISA, CLIA apod. Plazma by měla dosahovat 

titr minimálně 160 v testu VNT nebo hodnot dle doporučení FDA pro jednotlivé 

sérologické testy (viz příloha). 

4) Léčebná dávka RP je obvykle 2 T.U., resp. 5-6 ml/ kg. Při podání plazmy 

s vysokým obsahem protilátek je možné podat pouze 1 T.U., pokud je k léčbě použita 

plazma s nízkým titrem protilátek, doporučuje se podat nejméně 2 T.U. RP a to od 

různých dárců.  (Dr. Bohoněk). 

- Standardizace výroby RP:  Výbor se rozhodl akceptovat doporučení FDA, které 

stanovuje cut-off hodnoty sérologických testů – viz příloha.  

- Dr. Písačka  informuje o existenci testu na detekci anti-COVID-19 protilátek na bázi 

sloupcové aglutinace,  zjistí podrobnější informace.  



- 4. verze EU doporučení: Dr. Turek předal informaci o přípravě nové verze EU 

doporučení, připomínky za ČR byly odeslány, cca do 2 týdnů je očekávána nová verze 

dokumentu.  

 

7. Úkol č. 31: Projekt Krevní banka/Burza krve –  firma  Steiner bude řešit své řešení po 

své linii, formou grantové přihlášky.  Ukončeno.   

 

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

odsouhlasena finální verze dokumentu, doba dohledu nad pacientem stanovena na 1 

hodinu v souladu s The administration of blood components: a British Society for 

Haematology Guideline. Z diskuse vyplynula potřeba aktualizovat příslušná doporučení 

STL, bude projednáno na příštím výboru. Text Dr. Bohoněk předá Společnosti paliativní 

medicíny (Dr. Procházková, Dr. Masopust).  Ukončeno. 

 

9. Nové OOP SÚKL – od 1.3.2021 je  upravena úhrada transfuzních přípravků, viz zde:    

https://www.sukl.cz/sukl/oop-02-21-stanoveni-vyse-a-podminky-uhrady-transfuznich 

Výbor STL rozhodl iniciovat se SÚKL dlouhodobější spolupráci týkající se cenotvorby 

transfuzních přípravků a iniciovat vznik pracovní skupiny k přípravě odborných 

stanovisek. (Dr. Řeháček). 

 

10.  Revize EU legislativy – v současnosti probíhá revize Dir. 2004/33 a Dir 2005/62, 

konečný návrh změn je možno očekávat na podzim 2021. Výbor vyzve odbornou 

veřejnost k podání připomínek. Návrhy je možné odeslat do 31.3. emailem na 

adresu petr.turek@ftn.cz nebo podat do 15.4. 2021 individuálně přímo Evropské komisi 

přes Blood, tissues and cells for medical treatments & therapies – revised EU rules 

(europa.eu)   (Dr.Turek).  

 

11. II. Hematologicko – transfuzní sjezd Olomouc 12.–15. 9. 2021 – výbor reagoval na 

zasedání vědeckého výboru sjezdu a odsouhlasil spojení laboratorních sekcí hematologie a 

transfuziologie, vyhlášení ceny pro mladého transfuziologa. Sekce zabývající se 

problematikou COVID-19 bude společná. Je třeba doplnit  pracovní skupiny  jednotlivých 

sekcí a zaslat prof. Faberovi (do 5. 3. 2021).  

 

12.  Zpráva o hospodaření STL za rok 2020 a rozpočet na rok 2021: Dr. Pacasová 

předložila zprávu o hospodaření STL ČL JEP za rok 2020 a rozpočet na rok 2021.  

Zprávu o hospodaření výbor schválil, rozpočet na rok 2021 bude doplněn o částku  na 

publikační podporu. Návrh rozpočtu bude předán revizní komisi STL ke schválení a 

následně zveřejněn. Výbor STL dále osloví firmy s žádostí o poskytnutí sponzorských 

darů na podporu publikační činnosti (Dr. Pacasová, Dr. Bohoněk). 

 

13. Žádosti o přijetí do STL a aktualizace databáze členů  

Dr. Pacasová předložila 1 novou žádost o přijetí.  Žádost byla odsouhlasena 

- Mgr. Zuzana Šuranská, VŚ manažer, Quotient Suisse SA, Eysins (Švýcarsko) 

 

 Příští schůze výboru STL se bude  konat on-line  dne 25. 3. 2021 ve 13.00. 

Zapsala:  MUDr. Renata Procházková, Ph.D.  
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