Zápis č. 6 ze schůze výboru STL ČLS JEP konané 19. 9. 2019
Přítomni: Adamcová, Bohoněk, Gašová, Kricnerová, Písačka, Pacasová, Procházková, Řeháček,
Turek
Omluveni: Galuszková, Masopust
Hosté:
Lejdar
Kontrola zápisu č. 5 ze schůze výboru STL konané dne 13. 6. 2019 – bez připomínek.
Úkol č. 1: Návrh úprav Dotazníku a Poučení – (Dr.Turek, Dr. Masopust). Splněno, vydáno.
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) – Aktuálně vedena diskuse mezi ÚHKT a
NROVDK o testování funkce registrů. Jednání zatím neproběhlo z časových důvodů zástupců obou
stran. Úkol pokračuje.
Úkol č. 11: Modernizace a rekonstrukce webu STL (Dr.Bohoněk) – Proběhla předběžná
prezentace webu, byl předložen návrh smlouvy s f. Meditorial, který obsahuje i návrh na finanční
řešení vývoje a provoze webu. Na titulní stránku byla z předložených návrhů log vybrána varianta
a. Návrh smlouvy smlouva bude rozeslán k připomínkám. Předpoklad zhotovení je do konce října
t.č..Úkol pokračuje.
Úkol č. 15: Revize Doporučení STL2007_03 Způsobilost k dárcovství (Dr. Masopust). Splněno,
vydáno.
Úkol č. 18: Novela Vyhl. č. 134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů – diskutována potřeba
podání nových kalkulací výkonů. Seznam výkonů, které je třeba řešit připravit: kódy pro provádění
genetických metod v odbornosti 222 – dr. Řeháček, aferetické výkony – doc. Gašová,
imunohematologické výkony – Dr. Písačka. Úkol pokračuje.
Úkol č. 19: Revize brožury “Máte krev v žilách” k reedici. Aktualizovaná verze byla odeslána
společnosti Takeda k tisku (Dr. Bohoněk). Současně bude material umístěn na webu STL. Splněno.
Úkol č. 20: Úprava stanov STL (Dr.Bohoněk). Diskutován aktualizovaný návrh stanov, diskuse
proběhla zejména k bodu e, otázkám kvotace a formy voleb a pravomocem shromáždění členů STL.
Návrh bude dopracován tak, aby mohl být předložen k 31.10.2019 členům STL k diskusi na webu
STL a následně ke schválení Shromáždění členů dne 21.11.2019 . Úkol pokračuje.
Úkol č. 21: Revize Doporučení STL2011_07 Imunohematologie. Dr. Turek zapracoval poslední
připomínky k textu, finalizaci dokumentu provede Dr. Masopust. (Dr. Turek, Dr. Písačka, Dr.
Masopust). Úkol pokračuje.
Úkol č.22: Doporučení STL2019_16 Zásady účelné hemoterapie (Dr.Bohoněk) – Materiál
předán k připomínkám ČSARIM (prof. Černému), po jejich obdržení proběhne další diskuse. Úkol
pokračuje.
Různé:
Úhradová vyhláška na rok 2020 – byla odeslána připomínka STL na zvýšení hodnoty bodu pro
výkony odbornosti 222. Čekáme na vyjádření. (Dr.Bohoněk).
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Návrh revize “Guide...” - 3 připomínky STL k návrhu revize “Guide…” odeslány na centrálu
EDQM (Dr. Turek, Dr. Řeháček).
Informace z jednání se Sdružením pro plazmaferézu na MZ s nám. Prymulou (Dr. Bohoněk,
Dr.Turek) – proběhla diskuse o jednotném registru dárců krve a krevních složek.
Úkol č.23:Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru všeobecná sestra –
transfuzní služba. Proběhla diskuse k obsahu a rozsahu praktického výcviku, zejména v otázce
imunohematologie, aferetických výkonů a výroby. Podrobnosti dořeší Dr. Turek a Mgr.
Adamcová, poté Mgr. Adamcová material odešle na NCO NZO. (Mgr. Adamcová, Dr. Turek, Dr.
Galuszková). Úkol pokračuje.
Stanovisko výboru STL k mediálním informacím o nedostatku dárců krve a krevních složek.
Vypracována a publikovába tisková zpráva (Dr. Turek). Splněno.
Úkol č. 24: Plná krev deleukotizovaná s nízkým titrem - /Dr. Řeháček, Dr. Bohoněk) – předložen
návrh nového transfuzního přípravku – k diskusi a dopracování.

Dr. Turek
- Informace o aktivitách magistrátu Hlavního města Prahy k odměňování dárců krve - i za 160
a 250 odběrů.
Dr. Procházková
- Per rollam byla zamítnuta žádost ing. Zábranského o funkci posuzovatele NASKL
(nedoložena praxe). Vzhledem ke kritickému nedostatku posuzovatelů v odbornosti 222 Dr.
Procházková požádá ing. Zábranského o doplnění přehledu praxe, aby mohla být jeho žádost
přehodnocena.
Ing. Lejdar
- Upozornil na fakt, že uživatelská příručka ÚZIS nesplňuje požadavky na ochranu dat z
hlediska GDPR.
Ing. Kricnerová
- Informovala o přípravě statutu sekce laborantů a sester.
Doc. Gašová
- Kymria - informovala o možnosti separace monoklonálních buněk pro velká transfuzní
pracoviště.
Dr. Řeháček
- Problematika WNV – nově zařazeno Slovensko – Bratislavský kraj.
Žádost o schválení nových členů STL. Výbor schválil nové členy:
MUDr. Helena Kostrouchová, TTO FN Brno, Brno
MUDr. Jan Richter, Cara Plasma, Praha
MUDr. Jana Jindrová, NTS SR, Bratislava, SR
RNDr. Júlia Jacková, NTS SR, Košice, SR
Příští schůze výboru STL se bude konat 31. 10. 2019 v ÚVN, v 10:30, místo bude upřesněno.
Zapsala: MUDr. Renata Procházková, PhD.
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