
Zápis č. 24  ze schůze výboru  STL, konané dne 24.03. 2022 

v 10:30 na ÚHKT Praha 

                           
 

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

Turek  

Omluveni: Gašová, Kricnerová, Pacasová 

Hosté: Lejdar  

 
 

Program: 
 

1) Kontrola zápisu č.23 ze schůze výboru STL konané dne 10.2.2022 – bez připomínek. 

 

2) Dar STL ČLS JEP na pomoc Ukrajině – per rollam schváleno 50 tis. Kč a odesláno na 

účet velvyslanectví Ukrajiny.  

 

3) Úkol č.22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM – probíhá finalizace 

dopracovaného dokumentu. Byla diskutována příloha č. 5 doporučení  STL č. 12. Bylo 

rozhodnuto sjednotit totožné kapitoly z doporučení č. 8 a 12  pro skupinovou kompatibilitu a 

vypracovat nové doporučení. Problematika ozáření transfuzních přípravků bude řešena 

samostatným doporučením, na  kterém se bude podílet pracovní skupina ve složení Gašová, 

Procházková, Řeháček, Turek a Masopust. 

 

3) Úkol č. 36: Návrh na úpravu webových stránek – zatím byla provedena částečná úprava 

webu. K realizaci vznesených požadavků bude třeba komplexnější úprava webu.  Proběhne 

jednání s tvůrci webu (Procházková, Bohoněk) k finalizaci, výsledek bude předveden na příští 

schůzi. 

 

4) Úkol č. 37: Cenotvorba transfuzních přípravků – dr. Řeháček informoval o jednání se 

SÚKL, o termínu se jedná. Dr, Řeháček pošle členům pracovní skupiny pozvánku, jakmile bude 

termín znám. 

 

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

 a  Doporučení STL č.8_ Předtransfuzní vyšetření – proběhla diskuse k odlišným bodům  

 doporučení,  texty  budou v odlišných pasážích sjednoceny, kapitoly týkající se skupinové  

 kompatibility budou zpracovány v novém doporučení. (dr. Masopust) 

 

6) Úkol č 39: Nedostatek erytrocytů – upravený návrh dotazníkového šetření předložil dr. 

Turek. Dr. Bohoněk ověří u firmy Steiner možnost realizovat šetření elektronickou formou. 

Dotazník bude po dořešení distribuován na ZTS a krevní banky.    
 

7) Aktualizace  Doporučení STL č.3_Zůsobilost dárce: Byla provedena  úprava odkladu 

darování po očkování po Covid-19 a  aktualizace některých kritérií dárcovství dle EU Guide č. 20. 

Dokument bude odeslán k finálním připomínkám. (dr. Masopust).  

 

8) Úkol č.41: Standard označování TP – Dr. Bohoněk rozeslal návrh Standardu  

k připomínkám, členové je zašlou do příští výborové schůze. 

 
10) Dr. Řeháček předložil žádost NASKL o souhlas, aby i NASKL nadále posuzoval kvalitu 

činností zdravotnických laboratoří v  souladu s EN ISO 15189, včetně naplnění požadavku IVD-R 



-  per rollam schváleno s tím, že NASKL se musí stát státem uznaným akreditačním orgánem 

(uděluje Ministerstvo průmyslu ČR). Odpověď odeslána prof. Paličkovi (vedoucímu RAKL).  

 

11) Bylo projednáno stanovisko výboru STL k podílu na spoluvydavatelství TaHD  

 ČHS:STL:STH. Výbor navrhuje rozdělení v poměru 3:2:1, nedoporučuje podíly dle velikosti 

členské základny. 

 

12) Cizí státní příslušníci jako dárci krve – výbor doporučuje postupovat dle již platných 

pravidel. 

 

13) Příprava voleb do výboru STL na období 2022 – 2026.  Výbor STL vyhlašuje volby do 

výboru STL na volební období 2022 - 2026.  Forma volby a konkrétní termíny budou určeny 

následně.  

 

14) Zpráva Revizní komise za rok 2021 byla předložena ing. Lejdarem. Výbor bere zprávu 

revizní komise na vědomí (příloha č. 1). 

 

15) Žádosti o podporu publikační a přednáškové činnosti – dr. Procházková předložila 6 

žádostí o podporu publikační činnosti, všechny byly výborem schváleny - viz příloha č. 2 

zápisu. Administraci a evidenci  došlých žádostí nově povede paní Korbová, v tomto smyslu 

budou upravena pravidla fondu, členové STL budou informováni prostřednictvím webu STL.  

 

16) Žádosti o přijetí do STL a aktualizace databáze členů: dr. Pacasová předložila 3 nové 

žádosti o členství v STL ČLS JEP.   

 

Ročeň Milan, MUDr.    ÚHKT Praha 

Houfová Jaroslava       Europlasma Praha 

Podhradská Zuzana     Europlasma Praha 

 

Výbor všechny žádosti o přijetí schválil.  

 

17) Různé: 

Dr. Řeháček  

- Připravují se podklady pro blokaci dárců kvůli WNV. 

- Dr. Řeháček požádal o záštitu STL nad Regionálním odborným transfuziologickým 

seminářem pořádaným TO FN Hradec Králové v termínu 13. - 14. 4. 2022. Výbor 

souhlasí.   

Dr. Turek 

- Jako každoročně požádá ZTS o  výkazy ÚZIS.  

 

 

Příští schůze výboru STL se bude konat   5.5. 2022 v 10:30 hodin v  posluchárně  ÚHKT, 

budova B,  4. patro.  

 
 

Zapsala: MUDr. Renata Procházková, Ph.D.  

 



ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE STL 

ZA OBDOBÍ 1.1.2021 – 31.12.2021

 

1. Komise  pracovala  ve  složení  :   MUDr.  Vladimír  Bouček,  RNDr.  Tereza
Dědková, Ing.Tomáš Lejdar (předseda RK)

2. Členové komise  se účastnili schůzí výboru společnosti, které se konaly
měsíčně  mimo letní prázdniny.

3. Jednání výboru společnosti  byly   v souladu se stanovami.

4. Zápisy  ze  schůzí  výboru   byly  pravidelně  zveřejňovány  na  webových
stránkách společnosti

5. Ze  strany  pléna  STL  nebyl   revizní   komisi  předán  žádný  podnět
k projednání

6. Revizní  komise  měla  možnost  se  seznámit  s přehledem  hospodaření
(předběžným) prostřednictvím  Zprávy o hospodaření za období 1.1.2021
– 31.12.2021. Členové revizní komise   neměli k hospodaření připomínky . 

Zpracoval

Ing.Tomáš Lejdar
předseda RK

V Brně 15.3.2022

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Společnost pro transfuzní lékařství

http://transfuznispolecnost.cz/


 

FOND STL - žádosti  č. 15 - 20
žádost 

číslo 
žadatel název status Místo prezentace suma Kč vyřízeno člen STL

15 MUDr. Renáta Kleinová
Extrakorporální fotochomoterapie - zpracování odběru 

mononukleárních buněk pro následné ozáření UVA
přednáška ČJ

Transfuze a hematologie dnes, 

Supplementum 1. září 2020
1 000 Ano

16 MUDr. Eva Horáčková Stávají se prvodárci pravidelnými dárci krve? přednáška ČJ
Transfuze a hematologie dnes, 

Supplementum 1. září 2020
1 000 Ano

17 MUDr. Vít Řeháček
Prevence TRALI - výběr dárců pro přípravu plazmy pro 

klinické využití - stav v ČR v roce 2019
přednáška ČJ

Transfuze a hematologie dnes, 

Supplementum 1. září 2020
1 000 Ano

18 MUDr. Vít Řeháček

Projekt Rabbit II.  - léčba akutního krvácení 

deleukutizovanou plnou krví ve Fakultní nemocnici Hradec 

Králové

přednáška ČJ
Transfuze a hematologie dnes, 

Supplementum 1. září 2020
1 000 Ano

19 MUDr. Vít Řeháček
Podání univerzální krve v přednemocniční péči - projekt 

masivního krvácení ve FN Hradec Králové (RABBIT)
přednáška ČJ II. Český hematologický sjezd 1 000 Ano

20 plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
Domácí transfuze v kontextu poskytování paliativní péče  v 

České republice
přednáška ČJ

XXVIII. Pařízkovy dny a 

III.Ostravská konference 

paliativní péče, 16.-18.2022,

1000 Ano

celkem 6 000

Příloha č. 1 k Žádosti o proplacení příspěvku na podporu publikační činnosti 
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