Zápis č. 11 ze schůze výboru STL ČLS JEP konané 18.6.2020
Přítomni: Adamcová, Bohoněk, Gašová, Galuszková, Kricnerová, Masopust, Pacasová,
Písačka, Procházková, Řeháček
Omluveni: Turek
Program:
1. Kontrola zápisu č.10 ze schůze výboru STL konané dne 28.5.2020.
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. 16. Pracovní dny v TS 11.-13.10.2020 v Plzni
Výbor projednal a schválil:
- Prodloužení termínu přihlášení abstrakt do 15.7. 2020.
- Abstrakta roztřídí dle jednotlivých okruhů organizační výbor konference a poskytne je
členům vědeckého výboru konference – garantům jednotlivých sekcí (podklady
zpracuje Dr. Procházková).
- Termín vyhodnocení abstrakt je stanoven na 31.7.2020.
- Sborník abstrakt bude vydán jako supplementum časopisu Transfuze a Hematologie
dnes, podklady musí být nakladatelství odevzdány do 15.8.2020.
5. Úkol č.22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM: dokument byl
připomínkován. V současné podobě bude zaslán k připomínkám ČSARIM, poté dalším
odborným společnostem. (Dr. Bohoněk).
6. Úkol č.24: návrh nového dokumentu STL: Podpora vzdělávání a vědecko-výzkumné
činnosti – Výbor odsouhlasil v první fázi podporu přednáškové a publikační činnosti.
Byla diskutována výše podpory - náklady na realizaci a odměny autorům. V tomto smyslu
bude upraven dokument a připraven formulář (Dr. Procházková), redakční korekce
provede Dr. Masopust. Schválený dokument bude postoupen k posouzení ČLS JEP (Dr.
Galuszková, Dr. Procházková).
7. Úkol č.25: Metodický návod Standard značení TP – budou upraveny zkratky
transfuzních přípravků (značení patogenní inaktivace písmenem I), po finalizaci bude
dokument zaslán na MZDr. do 30.6.2020. (Dr. Bohoněk, Dr. Turek).
8. Výbor se seznámil se “Záznamem z jednání k problematice testování dárců krve a jejích
složek, konaném dne 6. 2. 2020 v prostorách Ministerstva zdravotnictví”.

Výbor provedl revizi/potvrzení stanoviska výboru STL k rozšíření povinného screeningu
dárců krve a jejich složek o další infekční markery: Nově odsouhlasil opodstatněnost
rozšíření o vyšetření anti-HBc protilátek (hlasy 6 (pro) : 0 (proti) : 3 (zdržel se) a setrvává
na svém doporučujícím stanovisku zavedení vyšetření NAT HB, HC a HIV (hlasy 9 (pro)
: 0 (proti) : 0 (zdržel se).
Na závěry jednání 6.2.2020 se STL pokusí odpovědět do konce roku 2020. Otázka bude
diskutována na konferenci v Plzni, bude řešen odborný konsensus s odbornými
společnostmi. Lze provést základní finanční analýzu nákladů na zavedení anti-HBc
protilátek (zajistí Dr. Řeháček), rámcovou kalkulaci nákladů na NAT. Kompletní
ekonomická analýza v rozsahu deklarovaném „záznamem“ je nad možnosti výboru STL,
nadto oslovení jednotlivých ZTS výbor STL nepovažuje za účelné.
9. 14. Střešovický transfuzní den: Rizika spojená s odběrem dárců krve a jejích složek,
19.11.2020 ÚVN Praha – Dr. Bohoněk požádal o záštitu STL – výbor souhlasí. Akce bude
věnována dárcovským komplikacím (potransfuzní anémie, poodběrové příhody,
dlouhodobé následky odběrů PLT a plazmy atd.) Návrhy a názvy přednášek zaslat Dr.
Bohoňkovi do 31.8.2020.
10. Dr. Pacasová předložila 14 nových žádosti o přijetí a 7 žádostí o ukončení. Všechny
žádosti byly odsouhlaseny.
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Různé:
Dr. Procházková:
- Potřeba aktualizace dokumentu „Specializované postupy“, zajistí Dr. Procházková.
Dr. Písačka:
- Vzhledem k vysokým nákladům na vyšetření anti-HLA protilátek při výběru dárců
rekonvalescentní plazmy budou náklady na tato vyšetření přefakturována žadatelům.
Příští schůze výboru STL se bude konat 24.9. 2020 v ÚHKT, v 10:30, budova A.

Zapsala: MUDr. Renata Procházková, PhD.

