
1 

 

Zápis č. 28  ze schůze výboru  STL konané dne 3. 11. 2022 

v ÚVN Praha 

 

 

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

Omluveni: Adamcová, Galuszková, Kricnerová, Pacasová  

Hosté: Dušková 

 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu č. 27 ze schůze výboru STL konané dne 8.9.2022 – bez připomínek. 

 

2. Úkol č. 18:  Novela Vyhl. č. 134 /1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů: sdílení 

genetických    výkonů výborem Společnosti lékařské genetiky a genomiky: zatím předběžně 

schváleno sdílení výkonů pro STL, společnost požádáme o formální stanovisko  pro  

pojišťovny (třeba vyspecifikovat kódy). Žádost pro pojišťovny připraví dr. Řeháček a dr. 

Písačka. 

      Nové/aktualizované výkony aferetické a imunohematologické (doc. Gašová – v přípravě,  

      dr. Písačka). Úkol pokračuje do příštího volebního období. 

 

3. Úkol č.22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM: schválení dopracovaného 

dokumentu bylo provedeno per rollam a doporučení bylo rozesláno ČSARIM, ČSGP, ČSI, 

ČSCH, ČSOT, ČSH. Jsou očekávány připomínky ještě od České pediatrické společnosti, 

ČSARIM a České hematologické společnosti. Úkol v řešení (dr. Bohoněk).  V současné 

chvíli je svoláno zasedání pracovní skupiny k problematice perioperační péče na 14. 12. 

2022, STL zastoupí dr. Procházková.  

 

4. Úkol č. 36: Návrh na úpravu webových stránek: Dr. Bohoněk  prezentoval návrh nového 

webu – zjednodušení a zlepšení přehlednosti  stránek - rozešle k připomínkám. Po jejich 

vypořádání plánováno spuštění nového webu k 1. 1. 2023. Plánuje se zde zveřejňovat i 

údaje o výrobě/spotřebě transfuzních přípravků a statistiky potransfuzních reakcí. Úkol k 

uzavření. 

 

5. Volby do výboru STL na období 2022 – 2026:  dr. Dušková  seznámila  výbor s výsledky 

voleb do STL: Výbor STL bude v novém volebním období pracovat ve složení: Lékaři: 

Blahutová, Bohoněk, Gašová, Masopust, Písačka, Procházková, Řeháček, Turek, VŠ 

nelékaři: Bolcková, zdravotní laboranti: Králová M., zdravotní sestry: Carbolová. Revizní 

komise: Bouček, Galuszková, Lejdar.  Shodný počet hlasů na 3. místě do revizní komise – 

losování rozhodlo pro dr. Boučka. Zápis volební komise přílohou k zápisu z jednání.  

 

6. Úkol č. 37: Cenotvorba transfuzních přípravků: v návaznosti na minulé jednání výboru 

STL připraví  dr. Řeháček do 30.11.2022 Žádost na SÚKL o paušální zvýšení cen TP o 3%. 

  

7. Úkol č. 39:  Nedostatek erytrocytů:  v dotazníkové akci firmy Steiner zaslalo data pouze 

37 ZZ. Vzhledem malému počtu respondentů dr. Turek oslovil  další ZZ, k dnešku podklady 

zaslalo  zaslala téměř všechna výrobní zařízení a cca třetina krevních bank. Vyhodnocení 

dotazníkové akce bude zveřejněno na webu STL, diskutována i možnost odborného sdělení 

v TaHDnes. 
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8. Úkol č. 41: Standard označování TP: podklady pro aktualizaci standardu jsou  připravené, 

budou předány novému výboru (dr. Bohoněk). 

 

9. Úkol č. 43: Příprava nového doporučení STL – ozařování TP: úkol bude předán novému 

výboru (doc. Gašová). 

 

10. Vyšetření celkové bílkoviny u dárců plazmy: odpověď MZ na žádost STL, výbor bere na 

vědomí. 

  

11. Cvičení KTC 26. 4. 2022.  Závěrečná zpráva z MZ není stále k dispozici (dr. Bohoněk). 

 

12. Informace o jednání s ředitelem ÚZIS ke sjednocení sběru dat + NROVDK 13.9.2022  

(dr. Bohoněk, dr. Řeháček, dr. Procházková) 

a) Řešení výkaznictví – v řešení sloučení výkazu ÚZIS a MZ. Mělo by dojít ke schůzce 

OLZP a ÚZIS. Do 14. 11. členové výboru zašlou připomínky k výkazu ÚZIS k dalšímu 

připomínkování.  

b) Registr vyřazených – problém je na straně ÚZIS v kvalitě certifikátu – v řešení ÚZIS. 

 

13. Návrh na jmenování zástupce STL do EDQM TS 119 Anti-D Immunoprophylaxis 

Working Group nominován a schválen MUDr. Kutáč z ÚVN. 

 

14.  Problematika přípravku Octaplas: Na MZ. Byly odeslány připomínky k novele zákona 

č.378/2007 – možnost skladování a výdeje přípravku Octaplas z krevní banky. Jednání na 

MZ 11. 11. 2022 k uvedené problematice se zúčastní dr. Turek. 

 

15. Validace in house metod: v návaznosti na novou legislativu bude nutno připravit  

podklady, dr. Písačka pošle seznam metod odbornosti 222 jako podklad pro doporučení 

STL – úkol pro nový výbor. 

 

16. EDQM Rady Evropy pořádalo ČR o stanovisko k vyřazování dárců pro vCJD (v ČR tč. 

„pobyt delší 12 měsíců v UK a Francii v letech 1982-1996“). Výbor STL po konzultaci 

s NRL pro TSE doporučuje vyřadit toto kritérium z důvodů pro vyřazení dárců. 

 

17.  Shromáždění členů STL se uskuteční 23. listopadu 2022 po ukončení odborného 

programu konference 15. Střešovický transfuzní den. Připomínkován program a zpráva o 

činnosti, pozvánka členům STL bude rozeslána e-mailingem).  

 

18. Per-rollam schválena odpověď tazateli ve věci odkladů dárců krve a jejích složek MSM, 

dotaz i odpověď je přílohou zápisu (dr. Řeháček) 

 

19. Žádosti o podporu publikační a přednáškové činnosti  -  byly podány a odsouhlaseny 

další žádosti – viz příloha zápisu (dr. Procházková)  

 

20. Žádosti o přijetí do STL (dr. Pacasová) - nové žádosti nebyly předloženy. 

 

Různé 

Dr. Řeháček  

17. 1. 2023 pořádá TO FN HK 11. Hradeckou imunohematologickou konferenci na téma 

imunohematologická problematika v každodenní praxi. Podrobnosti na webu STL. Výbor 

podporu akce schvaluje.  
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Příští schůze výboru STL se bude konat 12. 1. 2023 v 10:30 hodin  v ÚHKT Praha.   

 

Zapsala:  MUDr. Renata Procházková, Ph.D. 

 



Od: Řeháček, Vít <RehacekV@lfhk.cuni.cz> 
Odesláno: čtvrtek 13. října 2022 8:08 
Komu: Lukáš Cigánek <lukin.ciganek@gmail.com> 
Předmět: Re: Dotazy: homosexuální dárci krve 

  

Vážený pane Cigánku, 
 
děkuji za dotaz, odpovídám za výbor STL - Společnosti pro transfuzní lékařství (obeslal 
jste dotazem i další členy výboru). 
Odpovědi na Vaše otázky: 

1. Stojíme. Vycházíme z epidemiologické situace v ČR, která je od Vámi zmíněné 
Anglie odlišná, přehledná data naleznete na stránkách Státního zdravotního 
ústavu, např. viz http://www.szu.cz/tema/prevence/zprava-nrl-pro-hiv-aids-trendy-
vyvoje-a-vyskyt-hiv-aids-v-cr. Navíc je MSM rizikem pro přenos dalších infekčních 
chorob, aktuálně např. monkey-pox. 

2. Vzhledem k tomu, že sběr dat probíhá v ČR kontinuálně a data jsou veřejně 
dostupná, STL neplánuje uspořádat Vámi navrhovaný průzkum. 

Pokud budete mít další dotazy, rád je zodpovím. 
 
 
Hezké dny, 
 
V. Řeháček 
 
MUDr. Vít Řeháček, Ph.D. 
místopředseda  
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP 
 
 
kont.: 
Transfuzní oddělení 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové 
tel.: 495833445 
fax: 495833020 
e-mail: rehacekv@lfhk.cuni.cz; 

 
Od: Lukáš Cigánek <lukin.ciganek@gmail.com> 
Odesláno: pondělí 10. října 2022 11:17 
Komu: Řeháček, Vít <RehacekV@lfhk.cuni.cz> 
Předmět: Dotazy: homosexuální dárci krve 

  

Vážený pane doktore, 

 

píši Vám jako místopředsedovi Společnosti pro transfuzní lékařství a také jako spoluautorovi 

Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP (verze 10 z 28.7.2022). 

http://www.szu.cz/tema/prevence/zprava-nrl-pro-hiv-aids-trendy-vyvoje-a-vyskyt-hiv-aids-v-cr
http://www.szu.cz/tema/prevence/zprava-nrl-pro-hiv-aids-trendy-vyvoje-a-vyskyt-hiv-aids-v-cr


 

Jako studenta žurnalistiky na FSV UK mě zajímá váš pohled zejména na oddíl 3.13.2 Zvýšené 

riziko infekce: suspektní kontakt s infekcí (strana 8-9). Zde v jedné z odrážek jako autoři 

doporučujete, že by se měli dočasně vylučovat dárci ,,muži, kteří měli pohlavní styk s jiný 

mužem a jejich sexuální partnerky", a to po dobu 6 měsíců od posledního pohlavního styku.  

 

Plánuji psát text o této podmínce, proto by mě zajímalo Vaše vyjádření na následující otázky:  

 

1. Stojíte si za doporučením dočasně vyloučit z dárcovství krve muže, kteří měli v posledních 

6 měsících pohlavní styk s jiným mužem? A z jakého důvodu zastáváte tento postoj? 

2. Jaký je Váš názor na zprávy ze Spojeného Království, které hovoří o tom, že se na jejich 

území za rok nakazí virem HIV více osob heterosexuální orientace než homosexuálních či 

bisexuálních mužů? Neplánuje Společnost pro transfuzní lékařství uspořádat podobný 

průzkum i v Česku a na základě jeho výsledků případně přehodnotit svůj postoj k 

homosexuálním/bisexuálním dárcům? 

 

Předem moc děkuji za odpovědi. 

 

S pozdravem 

 

Lukáš Cigánek 

 



FOND STL - žádosti  č. 32-37

žádost číslo žadatel název status Místo prezentace suma Kč vyřízeno člen STL

32 mjr. MUDr. Dominik Kutáč
Cryopreservation of apheresis platelets treated with riboflavin and UV 

light
Přednáška Aj Transfusion and Apheresis Scienceo IF 2.596 (202I) 20000 ano

33 plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.

Efficacy and Safety of Convalescent Anti-Sars-Cov-2 Plasma in Covid-19 

Patients: Retrospective Chart-Review Study (RESCOVID-19) – 

Preliminary Results

Přednáška Aj AABB meeting, 1.- 4.10.2022, USA, Orlando / virtual 2000 ano

34 plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.

Massive bleeding and current procedures of hemostatic resuscitation in 

prehospital and emergency care from the point of view of transfusion 

medicine

Přednáška Aj

Mezinárodní konference EHA-SWG Sceintific Meeting on 

„Developing a research agenda for transfusion in Europe“

15.-16.9.2022, Praha

5000 ano

35 plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
The use of dried plasma in hemostatic resuscitation in pre-hospital care 

and combat settings
Přednáška Aj

Mezinárodní konference Future Forces Forum – Medical 

Conferece “A prospective look at a turbulent time”, 

20.10.2022, Praha

5000 ano

36 plk.gšt.MUDr.Miloš Bohoněk, Ph.D. Využití autonomních leteckých systémů ve zdravotnictví Publikační činnost Čj Časopis lékařů českých 7500 ano

37 mjr. MUDr. Dominik Kutáč
Ošetření kryokonzervovaných transfuzních přípravků patogenredukční 

technologií.
Přednáška Čj

66. Konference vojenských internistů, 19-21. 10 2022 ÚVN 

Praha
1000

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