
Zápis č. 8  ze schůze výboru STL ČLS JEP konané  5.12. 2019 

 

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

                 Řeháček, Turek           

Omluveni:  Adamcová, Masopust 

Hosté:        Šlechtová   

 

1. Kontrola zápisu č. 7 ze schůze výboru STL konané dne 31.10. 2019 – bez připomínek.  

 

2. Vstupní informace o pořadatelství Pracovních dnů v TS 2020 v Plzni – Dr. Šlechtová 

předběžně zajistila prostory pro konání akce v termínu 11.-15.10.2020  a pořádající 

agenturu  (Booster Event). Akce bude třídenní, optimálně od neděle 11.10.2020, 

s nelékařskou sekcí, případně Aferetickým dnem. Dr. Šlechtová ještě datum 11.10.2020 

prověří.  

 

3. Dotaz ČHS na spolupořadatelství II. Českého hematologického a transfuziologického 

sjezdu 16.-19.5.2021 v Olomouci: výbor STL souhlasí se spolupořadatelstvím sjezdu, za 

předpokladu vyváženého partnerství. Kontaktní osobou Pro první informace a komunikaci 

bude zatím kontaktní osobou Dr. Bohoněk, v dalším průběhu příprav pak bude, po sestavení 

organizačního a vědeckého výboru,  pro danou věc pověřen vybraný kolega/kolegyně. 
 

4. Úkol č. 3a:  Registr dárců vzácných skupinových znaků – v přípravě koncept formou 

nadace, včetně postupů (Dr. Písačka, Dr. Bohoněk). Úkol pokračuje. 

Úkol č. 3b: Registr vyřazených dárců (NROVDK) – ÚZIS si zajistí  kontakty ZTS, 

(Doc. Gašová)  Úkol pokračuje. 

 

5. Úkol č. 20: Úprava stanov STL (Dr. Bohoněk). Návrh stanov STL a volebního řádu STL 

byly schváleny  Shromážděním členů  dne 21.11.2019. Dále bylo schváleno zvýšení 

členského příspěvku STL na 200 Kč/rok. Materiály jsou ve schvalovacím procesu na ČLS 

JEP, po schválení budou vyvěšeny na webu STL. 

 

6. Úkol č. 25: Statut sekce laborantů a sester – v řešení (Mgr. Adamcová, ing. Kricnerová) 

–  na příští schůzi výboru bude předložen návrh, který bude v souladu s novými stanovami 

STL. 

 

7. Úkol č. 11: Modernizace a rekonstrukce webu STL – prezentace přihlašování,  

registrace a evidence členů STL (Ing.Fridrichovská, f. Meditorial): přístup do 

administrace webu schválen pro Dr. Pacasovou a paní Korbovou. Přihlášky do STL budou 

podávány a schvalovány přes web STL, dále je řešena evidence členů STL na webu STL a 

ČLS a komunikace obou webů.  

 

8. Úkol č.18: Novela Vyhl. č. 134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů – předložení 

podkladů pro doplnění a úpravu: genetické metody v odb. 222 (Dr. Řeháček – výbor 

genetické společnosti uvolnil výkony pro vyšetření shody mezi dárcem a příjemcem  

odborností 222, laboratoře provádějící genetická vyšetření zašlou kódy dr. Řeháčkovi), 

aferetické výkony (Doc. Gašová),  imunohematologické výkony (Dr. Písačka). Úkol 

pokračuje. 



9.  Úkol č.22: Doporučení STL2019_16 Zásady účelné hemoterapie (Dr. Bohoněk, Dr. 

Procházková, Dr. Řeháček, Dr. Turek) – dr. Bohoněk rozešle materiál oponovaný 

ČSARIM k připomínkám a projednání na příští schůzi STL. Úkol pokračuje. 

 

10. Úkol 24: Plná krev deleukotizovaná univerzální  - podklady ke kalkulaci TP odeslány 

na SÚKL, postup v jednání o kalkulaci ceny přípravku (Dr. Řeháček, Dr. Bohoněk). Úkol 

pokračuje. 

 

11.  Žádost Nemocnice Mělník o udělení výjimky z Vyhl. MZ ČR č.99/2012 Sb.  Na udělení 

výjimky z legislativní povinnosti nemá výbor kompetenci, tj. žádosti nemůže vyhovět.  

 

12. Žádosti o přijetí do STL (dr. Pacasová): Výbor schválil následující žádosti o členství 

v STL:  

- Mgr. Jaromíra Drbohlavová – Medista 

- RNDr. Tereza Dědková – TO Krajská nemocnice Liberec 

 

Různé: 

Dr. Procházková:  

- Třeba stanovit indikační kritéria pro univerzální plnou krev. 

- Pozvánka na Colours of sepsis  29.1.2020. 

Dr. Řeháček: 

- Info o jednání Rady NASKL – zápis bude zveřejněn na webu naskl.cz, členům 

výboru rozešle. 

Dr. Turek:  

- Info z Rady Evropy: bylo dosaženo změny v návrhu textu „Guide“, frekvence 

odběrů plazmy zůstává jako v současné verzi Guide. 

- Výzva EDQM Rady Evropy“ k nominování zástupce ČR do pracovních  skupin, 

které na úrovni RE  a)organizuje externí kontrolu kvality pro ZTS a b)  poskytuje 

konzultace a organizuje audity v oblasti SVP pro ZTS. Návrhy zaslat dr. Turkovi 

do 13.12.2019.  

Dr. Písačka: 

- Informoval, že podzimní atestace oboru hematologie a transfuzní lékařství – část 

za transfuzní lékařství, nebyla řádně připravena, členové atestační komise za 

transfuzní lékařství nebyli včas osloveni a nominováni.  

Doc. Gašová: 

- Info o výsledku jednání o fotochemoterapii dne 7.11.2019: of-line metodika byla 

obhájena. 

Dr. Pacasová: 

- Předložen návrh Návratky STL pro ČLS JEP, uveden nově zvýšený členský 

příspěvek STL na 200 Kč/rok, snížený příspěvek (důchodci a závažné důvody po 

odsouhlasení) zůstává na 50 Kč/rok, návratku na ČSL JEP odešle dr. Pacasová, 

podepsaná Prohlášení členů výboru (předseda, místopředseda, vědecký sekretář, 

předseda revizní komise, pokladník) odešle dr. Bohoněk. 

- Předložen návrh rozpočtu STL na rok 2020, na ČSL JEP odešle dr. Bohoněk. 

 

Příští schůze výboru STL se bude  konat  13.2. 2020 v ÚHKT,  v 10:30, budova A. 

Zapsala:  MUDr. Renata Procházková, PhD. 

 


