
Zápis č. 21  ze schůze výboru  STL, konané dne 14. 10. 2021 v 11:00 hod. v ÚVN Praha 
 

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

Procházková, Řeháček, Turek  

Hosté: Lejdar  

 

Program: 

1) Kontrola zápisu č. 20 ze schůze výboru STL konané dne 14. 09. 2021 – bez přípomínek. 

 

2)  Nedostatek erytrocytů - byl diskutován podnět dr. Turka, týkající se současných problémů se  

      zásobováním erytrocyty. K ověření skutečné situace bude proveden sběr dat a na jeho podkladě  

      učiněny závěry a případná doporučení pro NTK. Členové výboru zašlou návrhy pro další jednání  

      dr. Turkovi. 

 

3) Úkol č. 3: Registry transfuzní služby  

3a: Registr dárců vzácných skupinových znaků – koncept formou nadace, včetně postupů se 

v současné době ukazuje jako nerealizovatelný (dr. Písačka, dr. Bohoněk) – úkol ukončen. 

3b: Registr vyřazených dárců (NROVDK) – nový systém NROVDK v tuto chvíli nefunkční na 

některých ZTS, dle stavu software. Řešení je již věcí dotčených ZTS a ÚZIS  (dr. Řeháček, doc. 

Gašová, dr. Bohoněk).  Úkol ukončen. 

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) –   

  Mgr. Bolcková v souvislosti s novou direktivou IVD předložila podnět pro rozšíření indikací  

  kódů 91583 a  91584 pro stanovení anti-HLA  protilátek a pro vytvoření nového kódu pro  

  vyšetření  antigranulocytových protilátek pomocí xMAP technologie. Mgr. Bolcková připraví  

  podklady pro žádost.   Úkol pokračuje. 

 

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

    ČHS, čekáme na stanovisko ČSARIM.  (dr. Bohoněk). Úkol pokračuje. 

 

6) Novela Vyhl. č. 55/2011 Sb. O zdravotnických činnostech – návrhy za STL byly odeslány,  

     výbor  bere na vědomí komunikaci MZ ČR s dr. Bohoňkem a souhlasí. Výbor nesouhlasí s  

     navrhovanou povinností specializovaného vzdělávání pro sestry pracující v transfuzní slubě. 

 

7) Certifikace úspěšnosti v SEKK – informace  podal dr. Písačka.  Pravidla certifikace úspěšnosti  

     v SEKK zůstávají pro 2022 beze změny. Výbor schvaluje. 

 

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

   –  Dokument je připraven k vydání v časopisech Paliativní medicína, Transfuze a Hematologie   

   dnes  a Časopisu lékařů českých, konečné úpravy budou provedeny při korekturách v jednotlivých  

   časopisech. (dr. Bohoněk). Úkol ukončen.    

 

9)  Úkol č. 36: Návrh na úpravu webových stránek – v řešení (dr. Procházková). 

 

10) Úkol č. 37: Cenotvorba transfuzních přípravků –  pro komunikaci s MZ ČR byla ustanovena  

      pracovní skupina dr. Galuszková, Řeháček, Turek, dále doc. Gašová a dr. Pacasová  (dr. Řeháček). 

 

11) Úkol č. 38: Aktualizace Doporučení STL č. 12_Doporučené postupy pro podání TP  -  

      projednána   aktualizace doporučení, bude schváleno per rollam. Úkol ukončen. 

 

12) Žádost o vypsání rezidenčních míst pro obor Hematologie a transfuzní lékařství (dr. Bohoněk) –  

     STL souhlasí s návrhem společného dopisu předsedů STL a ČHS. 

 

 

 



13) Úkol č. 39: Problematika výdeje přípravku Octaplas, podnět z FN Brno (dr. Pacasová) – představen  

   podnět z Brna, problematickým se jeví výdej dle KS z lékárny a nemožnost výdeje Octaplas (HVLP) 

pracovníky KB. STL zašle podnět na MZ ČR s definováním možnosti výjimky u výdeje pro KB, 

formulace návrhu dr. Turek.  

 

14) Národní transfuzní komise –  výbor vzal na vědomí nový statut Národní transfuzní komise. 

Do NTK výbor za STL  navrhuje dr. Bohoňka, Galuszkovou, Janka, Řeháčka a Turka. Za 

předsedu NTK  byl nově zvolenými  členy  NTK navržen dr. Řeháček. 

 

15) 14. Střešovický transfuzní den – informace (dr. Bohoněk) – příprava pro pořádání konference 

s přítomností účastníků, změna ve vyzvaných přednášejících, dle vývoje epidemických ukazatelů 

organizace připravena i na on-line verzi, informace rozeslána cestou ČLS JEP, mailem a uvedena 

i na webu STL. 

 

16) Informace o uzavírání nových smluv na podporu publikační a přednáškové činnosti (dr. 

Pacasová) – celkem odesláno 12 žádostí o podporu, reakce ze strany dvou společností, k řešení 

vlastního provedení – zaslání vzorových smluv – dr. Pacasová, přijat příspěvek k podpoře od 

SEKK. 

 

17) Žádosti o přijetí do STL a aktualizace databáze členů (dr.Pacasová) – celkem 5 nových  

uchazečů o členství v STL – žádosti odsouhlaseny a přijaty: 

MUDr. Radan Volnohradský, AGEL TS a.s., Šumperk 

MUDr. Nikola Hanzelyová, HTO Zlín 

Ing. Lenka Dědičová, OKBH Nemocnice Ivančice 

RNDr. Martin Cymbál, TO FNKV Praha 

MUDr. Martin Marek, UVN Praha 

 

18) Různé 

Pacasová: 

- odsouhlasení úhrady faktury za tisk TaH Dnes, Návratka STL pro 2022. 

- návrh na revizi/ aktualizaci seznamu ZTS, zajišťujících speciální služby (promytí, 

kryokonzervace, ozařování, IgA deficitní plazma atd.), zásoba IgA deficit. plazmy v Brně cca 

100 kusů (poměrné zastoupení všech KS). 

Bohoněk: 

- NCO NZO žádá vyjádření k upravenému specializačnímu vzdělávání pro sestry v TS (na výboru 

STL již projednáváno) - dr. Masopust  navrhl  snížit počet literárních zdrojů.  Návrh  bude zaslán 

M. Adamcové, která připraví odpověď pro NCO NZO.  

Pacasová, Adamcová: 

-  informace o plánované akci Pálava 2022 – přesun z roku 2020, bude podána žádost o příspěvek. 

Gašová:  

- informace o nedostatku sester pro TS. 

Řeháček: 

- informuje o přípravě nové verze Guide (21st ed.)  připravuje pracovní skupina Evropské komise 

pro tvorbu Guide. 

Turek:  

- informuje o možnosti delegovat zástupce do pracovní skupiny Evropské komise - EDQM  - TS, 

popis pozice zašle Turek, rozeslání primářům pro výběr příp. vhodných kandidátů. 

 

 

 

Hlasování o předložených žádostech o podporu publikační a přednáškové činnosti retrospektivně za 

rok 2021: 

02/2021 - dr. Bohoněk (ČLČ) – splněny požadavky Pravidel, 7 500 Kč, odsouhlaseno. 

03/2021 - dr. Bohoněk (Vox Sanguinis) – splněny požadavky Pravidel, 2 000 Kč, odsouhlaseno. 

04/2021 - dr. Bohoněk (Transfusion and Apheresis Sci, spoluautor Seghatchian) – splněny poža-

davky Pravidel, 20 000 Kč, odsouhlaseno. 



05/2021 - dr. Bohoněk (Transfusion and Apheresis Sci, spoluautor Kutáč, Acker, Seghatchian) – 

splněny požadavky Pravidel, 20 000 Kč, odsouhlaseno. 

06/ 2021 - dr. Masopust, dr. Písačka (Praktická imunohematologie Erytrocyty, 2. vydání, Grada) – 

doplněna specifikace položek k úhradě z fondu STL, splněny požadavky Pravidel, 175 690 Kč, od-

souhlaseno. 

07/ 2021 - dr. Řeháček (TaH Dnes) – splněny požadavky Pravidel, 10 000 Kč, odsouhlaseno. 

 
Příští schůze výboru STL se bude konat 2. 12. 2021 v 11:00 hodin v ÚVN Praha.  

 

Zapsaly: MUDr. Renata Procházková, Ph.D.  

               RNDr. Rita Pacasová, Ph.D. 


