
Zápis č. 10 ze schůze výboru STL ČLS JEP konané   28.5.2020 

  

Přítomni:   Bohoněk, Galuszková, Masopust, Písačka, Procházková, Řeháček, Turek       

Omluveni: Adamcová, Gašová, Kricnerová, Pacasová 

Hosté:        Biederman, Šlechtová  (bod č. 15)   
 

Program: 
 

1. Kontrola zápisu č.9 ze schůze výboru STL konané dne 13.2.2020 –  zápis schválen. 

 

2.  Výbor dodatečně projednal, odsouhlasil, resp. vzal na vědomí opatření přijatá v době nouzového  

     stavu: 
- Zrušení XXXII.celostátní konference laborantů a sester Pálava 2020 bez náhrady. 

- COVID-19 a transfuzní služba – doporučení STL ze dne 16.3.2020 – vzhledem k vývoji situace 

aktualizováno dne 22.5.2020. 

- Podnět ke stanovení úhrady na SÚKL „Žádost o rozšíření seznamu IPLP o tyto transfuzní přípravky a 

stanovení jejich úhrady: 1/Rekonvalescentní plazma, 2/Rekonvalescentní plazma patogen-inaktivovaná“ 

ze dne 8.4.2020. 

- COVID-19 a transfuzní služba – doporučení STL ze dne 9.4.2020 – s ohledem na vývoj epidemie 

v průběhu června proběhne další úprava doporučení, v souladu s doporučením  ECDC – připraví dr. 

Turek. 

- Doplňující moduly/funkcionality v administraci webu STL, nabídka f. Meditorial ze dne 16.4.2020: 

* Evidence členů (54.800,-Kč) – schváleno, pořízeno. 

* Krevní banka (153.200,-Kč) – neschváleno, bude dále diskutováno. 

- Doporučený postup pro použití rekonvalescentní plazmy v léčbě dospělých pacientů s COVID-19 

(ČSARIM, STL, SIL) ze dne 30.4.2020. 

- COVID-19 a transfuzní služba – doporučení STL ze dne 22.5.2020. 

3.  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) – nové informace, dopis jednotlivým ZTS o 

implementaci nového registru - (Dr. Řeháček, Dr. Písačka, Doc.Gašová) – úkol pokračuje. 

4. 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. 

 

5. 16. Pracovní dny v TS 11.-13.10.2020 v Plzni  

     Programové schéma a organizační záležitosti, host: Dr. Šlechtová 

- Vědecký výbor akce doplněn o  Dr. Masopusta. 

- Je zajištěn termín, prostory pro konání akce, byla rozeslána první informace,  pokračují 

jednání se sponzory.  

- Byly stanoveny termíny:  pro odeslání abstrakt byl termín upraven na 20.6.2020. 

- Abstrakta budou rozdělena do sekcí a elektronicky předána vědeckému výboru k posouzení.  

- Informace o přijetí abstrakta bude účastníkům sdělena do 31.7.2020.  

- Bylo diskutováno programové schéma, ustavení jednotlivých sekcí, jejich trvání, záštita a 

vyzvaní řečníci.  Dořešeno bude na příštím výboru. 

- Jedna sekce bude věnována problematice COVID-19, budou zajištěny vyzvané přednášky. 

- Cestou mailingu STL budou osloveni všichni členové STL s pozvánkou a připomínkou 

konference (zajistí Dr.Bohoněk). 

- Sborník abstrakt: budou zjištěny možnost nakladatelství MF a nabídka tisku ve formě 

supplementa Ta H dnes (zajistí Dr.Bohoněk). 



 

6.  Webinář ISTB COVID-19, následně proběhla diskuse k výrobě a léčbě rekonvalescentní  

      plazmou:  výroba a klinické použití RP v ČR,  sběr dat, - výroba a dodávky RP na frakcionaci k  

      výrobě  specifického Ig, bude vydán návrh nové verze doporučení EU.  

 

7. Úkol č.22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM – stanovisko k poslední verzi  

    návrhu (Dr.Bohoněk): Připomínky k aktuální verzi dokumenty budou zaslány dr. Bohoňkovi do  

    10.6.2020, následně bude dokument předán k dalším připomínkám ČSARIM.  

 

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

    je vypracován  návrh, v řešení (Dr. Galuszková, Dr. Procházková) – úkol pokračuje. 

 

9. Úkol č.25: Metodický návod Standard značení transfuzních přípravků – Dr. Bohoněk       

     rozeslal členům žádost MZ s poslední verzí k připomínkám, nutno vypořádat do 30.6.2020, resp.  

     v průběhu následující schůze výboru STL. 

 

10. Žádost o podporu nadace a aplikace Kappka – výbor aktivitu tak, jak je navrhována,   

      nepodpořil a záštitu neposkytne. 

 

11.Žádosti o přijetí do STL a aktualizace databáze členů– nové žádost odeslány Dr. Pacasové a  

     budou projednány na příští schůzi výboru 

 
 

Příští schůze výboru STL se bude  konat 18.6. 2020 v ÚHKT,  v 10:30, budova A. 

 

Zapsala:  MUDr. Renata Procházková, PhD. 
 


