
Zápis č. 15 z on – line  schůze výboru STL ČLS JEP konané  28.1.2021 

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

 

Přítomni: Bohoněk, Galuszková, Kricnerová, Masopust, Pacasová, Písačka, Procházková, 

Řeháček, Turek   

Omluveni:   Adamcová, Gašová 

Hosté: Lejdar, část jednání Jakub Kubát (ÚZIS)  

 

Program: 

1. Kontrola zápisu č.14 ze schůze výboru STL konané dne 3.12.2020..  

 

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) – Info J. Kubát, ÚZIS: Nový registr na ÚZIS je 

připraven, je třeba vyřešit datovou komunikaci. V diskusi byly zvažovány aspekty toku dat 

na ÚZIS ze ZTS přímo anebo prostřednictvím ÚHKT. Výbor preferuje přímý přenos dat 

z jednotlivých ZTS na ÚZIS.  

V  následujících týdnech  bude z ÚZIS na ZTS odeslána žádost o přenos  dat vyřazených 

dárů v souladu s platnou legisltavitou. Po spuštění a náběhu registru v ÚZIS se předpokládá 

přechodné období s paralelním provozem obou registrů do kompletního předání dat ÚZIS. 

(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 – Návrh dokumentu byl finalizován, 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) - před dokončením. 

 

6. Úkol č. 30: Rekonvalescentní plazma:  

-  Vykazování rekonvalescentní plazmy do statistiky MZ – výbor schválil návrh Dr. 

Milštainové.  Od roku 2021 již bude sběr dat o výrobě a distribuci RP probíhat pouze přes 

MZ.  

-    Výbor zaujal  stanovisko k reakci MZ (dopis Mgr. Rrahmaniové z 23.12.2020) na dotaz 

výboru STL k tvorbě doporučeného postupu na rekonvalescentní plazmu a konstatuje, že 

není v jeho kompetenci provádět výklad legislativních předpisů. Dr. Bohoněk vypracuje 

odpověď se stanoviskem výboru STL k bodům v Doporučeném postupu pro použití 



rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s covid-19. Výbor STL v poměru 

hlasů 8 pro, 1 proti a (2 se zdrželi) se domnívá, že „není t.č. nutné zkracovat interval mezi 

odběry plazmy na méně než 14 dní“ a v poměru hlasů 6 pro, 4 proti (1 se zdržel) konstatuje, 

že „není t.č možné z důvodu nedostatečné kapacity u rekonvalescentní plazmy plošně 

vyžadovat patogen-inaktivaci“.  

-  Multioborové doporučení – upřesnění indikace rekonvalescentní plazmy – výbor 

doporučuje  vyškrtnout větu o dodržení Vyhl. č.143/2008 výrobci plazmy. Vlastní indikace 

RP jsou doménou kliniků.  

- Standardizace rekonvalescentní plazmy – otázka standardizace RP při vyšetřování 

sérologickými testy byla znovu diskutována s vědomím skutečnosti, že v ČR je 22 výrobců  

a široké spektrum používaných sérologických testů. Výbor se pokusí formou dotazníku 

prověřit, jakým způsobem a s jakými výsledky výrobci RP provedli korelace sérologických 

testů s VNT a formulovat návrh doporučení pro uvolňování RP dle výsledků sérologických 

testů. V úvahu připadá i prospektivní studie. (Dr. Turek, Dr. Procházková).  

      

6. Úkol č. 31: Projekt Krevní banka/Burza krve -  nabídka f. Meditorial na vytvoření portálu 

pro nabídku volných TP v ČR. Firma  Steiner bude řešit své řešení po své linii.  V řešení. 

 

7. 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) – před 

dokončením. 

 

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

s organizátory konference o změně termínu. Výbor navrhuje termín 23.-25.5.2021. Sborník 

abstrakt je již vydán. Nový termín konference bude zveřejněn na webu STL a rozeslána 

informace členům STL newsletterem (Dr. Bohoněk). 

 

9. Změna nakladatele časopisu Transfuziologie a hematologie dnes:  Výbor odsouhlasil 

znění smlouvy s firmou CommCare a vzhled obálky (var.1). 

 

10. 14. Střešovický transfuzní den – výbor vzal na vědomí  posunutí termínu na 24.11.2021. 

Téma i program konference zůstává.  

 

11. II. Hematologicko – transfuzní sjezd Olomouc 12.-15. 9. 2021 – výbor odsouhlasil 

aktualizovaný program sjezdu (byla doplněna témata za transfuziologii). Dr. Bohoněk 

odešle program prof. Papajíkovi.  

 

12. Znalci v oboru hematologie a transfuzní lékařství – výbor projednal dopis Ministerstva 

spravedlnosti a návrh  ČLS JEP ve věci  znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů: 

výbor považuje materiál za zmatečný a domnívá se, že znalci jsou schvalováni krajskými 

soudy, nikoli odbornými společnostmi. Pro obor hematologie a transfuzní lékařství existují 

dva znalecké ústavy. Výbor STL na dopis nebude reagovat.  

 

 

13. Dr. Pacasová: 

- Předložila 2 nové žádosti o přijetí.  Žádosti byly odsouhlaseny. 



- Šustrová Lenka, Mgr.           Nemocnice Tábor                   VŠ JOP, analytik 

Dvořáková Iveta, Mgr.          Krajská nemocnice TB Zlín   VŠ JOP 

 

Různé:  

Dr. Galuszková 

- Dotaz na archivaci alikvotů u RP. 

- Statistika potransfuzních reakcí:  Dr. Galuszková rozešle standardní dotazník rozšířený o 

RP. 

 

Dr. Masopust                             

- Dotaz na projekt „React EU“ zaměřený na investiční požadavky. Některým členům 

výboru je projekt znám, většina se s ním nesetkala, nejsou informace o jeho využití ze 

strany některého ZTS v ČR.  

 

Dr. Procházková  

-  Připomíná potřebu řešit přehlednost webu STL. Rozešle proto  znovu návrh řešení. 

-  Změna ve složení Revizní komise STL k 1.1.2021:  Novým členem RK byla dle   

   výsledků voleb kooptována RNDr. Tereza Dědková z TO Krajské nemocnice Liberec. 

                                    

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

situace a platných nařízení,  dne 25.2.2021 ve 13,00. 

 

Zapsala:  MUDr. Renata Procházková, PhD. 


