Zápis č. 12 ze schůze výboru STL ČLS JEP konané 24.9.2020
Přítomni:, Bohoněk, Galuszková, Kricnerová, Písačka, Procházková, Řeháček
Omluveni: Adamcová, Gašová, Masopust, Pacasová
Hosté: Lejdar, Stopková, Šlechtová, Šusta
Program:
1. Kontrola zápisu č.11 ze schůze výboru STL konané dne 18.6.2020.
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
- Vzhledem k současné epidemiologické situaci a velmi pravděpodobné nízké účasti na
konferenci se výbor STL dohodl s organizátory akce na odkladu termínu, a to na 10.12.1.2021. Informace o změně termínu konference bude zveřejněna na webu STL a
rozeslána mailingem ČLS JEP (Dr. Bohoněk).
- Sborník abstrakt bude vydán jako supplementum časopisu Transfuze a Hematologie
dnes, jak již bylo dohodnuto.
5. Úkol č.22: Doporučení Zásady účelné hemoterapie a PBM: Dokument byl zaslán k
připomínkám ČSARIM, k připomínkám současně poskytneme ČHS ČLS JEP (Dr.
Bohoněk)- úkol pokračuje.
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
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. Schválený dokument bude postoupen k posouzení ČLS JEP (Dr.
Galuszková, Dr. Procházková)- úkol pokračuje.
7. Úkol č.25: Metodický návod Standard značení TP – dokument byl zaslán na MZ na
odbor léčiv Dr. Milštainové (Dr. Bohoněk, Dr. Turek). Ukončeno.
8. Úkol č. 29: Zavedení anti-HBc do povinného screeningu dárců krve - dr. Řeháček
předložil analýzu nákladů, přínosů a případných praktických problémů zavedení metody u
dárců krve a krevních složek, dále stanoviska SEM a ČHS. Výbor po diskusi zvolil
frekvenci testování dárce „1x za život“, tzn. i u stávajících dárců a prodiskutoval

předložené podklady. Dr. Řeháček upraví návrh na podkladě závěrů z diskuse a odešle jej
na MZ, návrh je přílohou k zápisu. Úkol pokračuje.
9. Nepodkročitelná minima odbornosti 222 – výbor schválil úpravu doporučení, které
vstoupí v platnost 1.10.2020, Dr. Řeháček je předá ČIA a NASKL. Ukončeno.
10. Úkol č. 30: Rekonvalescentní plazma - výbor projednal aktualizaci přílohy č. 3
Multioborového doporučení „Postupy a kritéria pro odběr rekonvalescentní plazmy antiSARS-CoV-2“. Po schválení výborem bude dokument předán prof. Černému resp.
„Klinické COPVID skupině MZ“. (Dr. Bohoněk, Dr. Turek). Úkol pokračuje.
11. Úkol č. 31: Projekt Krevní banka – firma Meditorial nabídla zdarma vytvoření portálu
pro nabídku volných transfuzních přípravků. Výbor nabídku vítá a bude se jí zabývat.
12. Návrh vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační
omezení pro rok 2021 – Zaslána připomínka ve smyslu návrhu na zvýšení ceny bodu za
imunohematologická vyšetření na 1 Kč (Dr.Bohoněk).
13. 14. Střešovický transfuzní den: Rizika spojená s odběrem dárců krve a jejích složek,
19.11.2020 ÚVN Praha. Program je v závěrečné fázi přípravy, o pořádání konference
nebo jejím odložení se rozhodne do 15.10.2020.
14. Dr. Písačka předložil 5 nových žádosti o přijetí. Všechny žádosti byly odsouhlaseny.
Baier Milan. PhDr, .Plasma Place.s.r.o, Praha, VŠ nelékař
Bouzek Kryštof Daniel, MUDr., TO FN Hradec Králové
Málek Jan, MUDr., FN Brno
Štegbauerová Jana, Mgr., TO České Budějovice, VŠ nelékař
Švandová Jana,Bc., Plasma place, s.r.o, Praha, zdrav. laborant
Různé:
Dr. Procházková:
- Specializované postupy“- dokument byl aktualizován a vložen na web. Bude přesunut
do veřejné části stránek v rámci revize všech vystavených dokumentů – viz níže.
- Byla provedena analýza obsahu webu STL, Dr. Procházková předloží návrh
uspořádání dokumentů na webu, aby se zlepšila jeho přehlednost.
- Domácí transfuze – v reakci na dopis člena výboru České společnosti paliativní
medicíny výbor STL požádá o oficiální stanovisko výbor ČSPM, po té se bude
problematikou dále zabývat.
Dr. Turek:
- Diskuse s firmou Grifols týkající zkrácení doby yyřazení dárce s důvodu MSM na 6
měsíců, důvodem je uvedení požadavků firmy v soulad s doporučením STL-.

Příští schůze výboru STL se bude konat podle aktuální epidemiologické situace a platných
nařízení.

Zapsala: MUDr. Renata Procházková, PhD.

