
Zápis č. 13 z on–line  schůze výboru STL ČLS JEP konané  29. 10. 2020  

konané prostřednictvím WebEex od 13,00 do 15,50.  

 

Přítomni: Adamcová, Bohoněk, Gašová, Galuszková, Pacasová, Procházková, Řeháček, 

Turek, od 13,55 Masopust, Písačka         

Omluveni: Kricnerová   

Hosté: Lejdar  

 

Program: 

1. Kontrola zápisu č. 12 ze schůze výboru STL konané dne 24.9.2020.  

2. Úkol č. 3: Registry transfuzní služby  

3a:  Registr dárců vzácných skupinových znaků – v přípravě koncept formou nadace, 

včetně postupů (dr. Písačka, dr. Bohoněk) – úkol pokračuje. 

3b: Registr vyřazených dárců (NROVDK) –  zatím bez posunu ze strany tvůrců programu 

(Dr. Řeháček, Dr. Písačka, Doc. Gašová) - úkol pokračuje. 

 

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

- informace o projednání sdílení genetických výkonů výborem Společnosti lékařské 

genetiky (Dr. Řeháček), nové/aktualizované výkony aferetické a imunohematologické 

(Doc. Gašová, Dr. Písačka) -  úkol pokračuje. 

 

4. Úkol č. 22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM: Dokument byl zaslán 

k připomínkám ČSARIM a  ČHS ČLS JEP (Dr. Bohoněk)- úkol pokračuje. 

 

5. Úkol č. 24: návrh nového dokumentu STL: Podpora vzdělávání a vědecko-výzkumné 

činnosti – výbor odsouhlasil podporu přednáškové a publikační činnosti. Byla navržena 

výše podpory autorů formou úhrady nákladů na realizaci publikace ev. jejich část, odměny 

autorům jsou v řešení. Po odsouhlasení návrhu výborem redakční korekce provede Dr. 

Masopust. Dokument po zapracování připomínek (do 5. 11. 2020) bude postoupen 

k posouzení ČLS JEP. (Dr. Galuszková, Dr. Procházková) - úkol pokračuje. 

 

6. Doporučení STL k aktuální situaci: 

- Doporučení pro ZTS a Informace pro dárce krve byla vyvěšena na web STL před 

ukončením připomínkového řízení. Bylo diskutováno schvalování dokumentů   

prostřednictvím elektronické komunikace. Uvedené dokumenty budou projednány znovu, 

připomínky budou zaslány do 30. 10. 2020. Hlasy kolegů, kteří se nevyjádří, budou 

považovány za souhlas. Bylo připomenuto, aby vydané „Covid“ dokumenty byly 

standardně číslovány a označeny verzemi. 

- Příloha č. 3 Multioborového doporučení „Postupy a kritéria pro odběr rekonvalescentní 

plazmy anti-SARS-CoV-2“. Diskutován 7denní interval mezi odběry plazmy. Jedná se o 

výjimku z Vyhl. 143/2008 Sb. ve výjimečné situaci, stejně jako nedodržení karantény. Po 

diskusi souhlasí s možností provést 3 – 4 odběry s intervalem 7 dnů pro klinické účely 5 

přítomných členů,  1 je proti, 1 namítá, že výbor STL není kompetentní k udělení výjimky 

z dodržování vyhlášky, 1 se zdržuje.  Na obě výjimky z Vyhl. č. 143/2008 Sb. bude  proto 

vznesen dotaz na MZ a dále postupováno dle vyjádření MZ  (Dr. Bohoněk). 

 



7. Informace z jednání NTK (dr. Turek): proběhlo dne 20. 10. 2020 distanční formou (hlavní 

body programu: činnost transfuzní služby 2019, epidemiologická situace ve světě a v ČR, 

produkce rekonvalescentní plazmy). Zápis z jednání bude zveřejněn.  

 

8. Úkol č. 30: Rekonvalescentní plazma: Byl diskutován návrh sběru dat o produkci a 

výdeji rekonvalescentní plazmy. Každodenní sběr dat byl zamítnut 7 přítomnými členy 2 

členové byli pro, 1 se zdržel. Byl odsouhlasen měsíční výkaz. Konečné připomínky 

návrhu dr. Turka budou zaslány do 30. 10. 2020. Po odsouhlasení konečné struktury dat, 

bude návrh na sběr dat odeslán na MZ (Odbor léčiv a zdravotnických prostředků) (Dr. 

Bohoněk). Výbor STL  nesouhlasí s tím, aby sběr klinických dat byl povinností zařízení 

transfuzní služby. 

 

9. Úkol č. 31: Projekt Krevní banka – Firmy  Meditorial a Steiner/Stapro  nabídly vytvoření 

portálu pro nabídku volných transfuzních přípravků. Výbor po zhodnocení preferuje 

nabídku firmy Meditorial (pro 7 členů). Projekt bude řešen formou externí webové 

aplikace. F. Meditorial bude vyzvána k upřesnnění a prezentaci nabídky/řešení.  –  

(Dr.Bohoněk) 

 

10. Úkol č. 32: Návrh Společnosti pro paliativní medicínu Domácí transfuze: návrh má 

podporu výboru STL. K dořešení zbývá několik detailů. Návrh bude po připomínkách 

schválen na schůzi STL 3.12.2020 (Dr. Procházková). 

 

11. 14. Střešovický transfuzní den: Rizika spojená s odběrem dárců krve a jejích složek. 

Program je v závěrečné fázi přípravy, konference byla odložena na 24.2.2020. 

 

12.  Dr. Pacasová  předložila 1 novou žádost o přijetí.  Žádost byla odsouhlasena.  

Mgr. Dvořáková Iveta    VŠ nelékař       Krajská nemocnice TB Zlín 

 

Různé:  0 

 

Příští schůze výboru STL se bude  konat on-line, případně  podle aktuální epidemiologické 

situace a platných nařízení dne 3. 12. 2020.  

 

Zapsala:  MUDr. Renata Procházková, PhD. 

 


