Zápis č. 7 ze schůze výboru STL ČLS JEP konané 31. 10. 2019
Přítomni: Adamcová, Bohoněk, Galuszková, Kricnerová, Písačka, Procházková, Turek
Omluveni: Gašová, Masopust, Pacasová, Řeháček
Hosté:
Biederman
1) Kontrola zápisu č. 6 ze schůze výboru STL konané dne 19.9. 2019 – bez připomínek.
2) Úkol č. 20: Úprava stanov STL (Dr.Bohoněk). Proběhla závěrečná diskuse k návrhu
stanov STL a volebního rádu STL. Dr. Bohoněk dořeší otázku zřízení/zrušení nižších
organizačních složek STL, po té rozešle k posledním připomínkám s termínem do
5.11.2019. Nejdéle 7.11.2019 budou oba návrhy vyvěšeny na webu STL a předány ke
schválení Shromáždění členů dne 21.11.2019. Úkol pokračuje.
3) Úkol č. 25:

Statut sekce laborantů a sester – v řešení (Mgr. Adamcová, ing.

Kricnerová).
4) Shromáždění členů STL ČLS JEP – se bude konat dle 21.11.2019 v 15,30 v ÚVN. Projednán
program shromáždění (hlavním bodem schválení stanov a volebního řádu, dále zvýšení členských
příspěvků), text pozvánky připraví dr. Procházková. V řešení.

5) 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) – 24.10.2019 proběhla schůzka
zástupců ÚZIS a ÚHKT se závěrem: Výbor STL zajistí seznam všech dodavatelů IS, aby
je správce NROVDK mohl vyzvat k součinnosti. Počátkem ledna 2020 osloví ÚZIS ZTS,
aby zahájila plnění registru NROVDK daty. V roce 2020 se předpokládá souběh registru
TRANSREG a NROVDK, a to až do doby převodu všech dat do NROVDK. Dále bude
řešena identifikace dárce. Výbor se nedomnívá, že je schopen zajistit seznam dodavatelů
IS, vhodnější bude tato data zajistit na ÚZIS (Doc. Gašová) Úkol pokračuje.
6) Úkol č. 11: Modernizace a rekonstrukce webu STL (Dr. Bohoněk) – Návrh smlouvy s
f. Meditorial, který obsahuje i návrh na finanční řešení vývoje a provozu webu byl
rozeslán k připomínkám a schválen per rollam. 31.10. proběhla prezentace nového webu
(Ing.Fridrichovská – f.Meditorial) – titulní strana, obsah veřejné a vnitřní stránky.
K dořešení je způsob vedení evidence členů, doplnění e-mailových adres. Zkušební
spuštění webu se předpokládá v týdnu od 4.11.2019, zatím bez chatbotu. Úkol pokračuje.
7) Úkol č.18: Novela Vyhl. č. 134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů – předložení
podkladů pro doplnění a úpravu: genetické metody v odb. 222 (Dr. Řeháček - s prof.
Mackem domluveno, že naše žádost o "zkopírování" genetických výkonů do odbornosti
222 bude projednána na jejich nejbližším výboru genetické společnosti), aferetické
výkony (Doc. Gašová), imunohematologické výkony (Dr. Písačka). Úkol pokračuje.
8) Úkol č.21: Revize Doporučení STL2011_07 Imunohematologie (Dr. Masopust, Dr.
Turek, Dr. Písačka) – vydáno, splněno.

9) Úkol č.22: Doporučení STL2019_16 Zásady účelné hemoterapie (Dr.Bohoněk) –
čekáme na doplnění úvodního návrhu od CSARIM. Úkol pokračuje.
10) Úkol č.23: Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru všeobecná sestra
– transfuzní služba – Mgr. Adamcová materiál odeslala na NCO NZO – je
v připomínkovém řízení (Mgr. Adamcová, Dr. Turek, Dr. Galuszková). Splněno.
11) Úkol 24: Plná krev deleukotizovaná univerzální - podklady ke kalkulaci TP odeslány
na SÚKL (Dr. Řeháček, Dr. Bohoněk). Úkol pokračuje.
12) Žádost ing. Zábranského o funkci posuzovatele NASKL – na podkladě doložené praxe
v oboru transfuzní služba výbor žádost schválil. Vyrozumění zajistí dr. Procházková.
13) Redakce časopisu Hematologie a Transfuze dnes: výbor odsouhlasil složení redakce
(Dr. Turek a Dr. Procházková) a redakční rady (Dr. Bohoněk, Dr. Galuszková, Doc.
Gašová, Dr. Lejdarová, Dr. Masopust, Dr. Písačka, Dr. Řeháček). Dr. Bohoněk informaci
zašle vedoucímu redaktorovi časopisu¨.
14) Informace z jednání na MZ s ministrem Vojtěchem o možnosti revize Vyhl.č.143/2008
Sb. (Dr.Bohoněk, 19.9.2019): Předmětem byla otázka zavedení povinného screeningu
NAT u dárců krve a jejích složek, jednání se zúčastnil i náměstek ministra prof. Prymula.
V obecné rovině byla shledána shoda v zavedení screeningu NAT, podmínkou ze strany
MZ je žádný nebo pouze minimální nárůst cen TP. Úkolem ve věci případné aktualizace
Vyhl. č.143/2008 Sb.byl dále pověřen prof. Prymula.
15) Žádost o spolupořadatelství STL 10. Hradecké imunohematologické konference
21.1.2020 – výbor souhlasí.
16) Žádosti o přijetí do STL (Mgr. Adamcová):
17) Mgr. Tereza Böhmová
TO Masarykova nemocnice v Ústí/ Labem
18) Mgr. Barbora Ryšková
KC Frýdek Místek
19) MUDr. Barbora Marková
Nem. Havlíčkův Brod
20) Mgr. Zuzana Křípalová
TO FN Královské Vinohrady
Různé:
Mgr. Adamcová
- Žádost o členský příspěvek 2000 Kč pro ČAZL: výbor souhlasí
- Žádost o záštitu XXXII. Celostátní konferenci zdravotních laborantů a sester – Pálava
2020, konané 29. – 31.3.2020. Výbor souhlasí.
Dr. Procházková
- Pracovní dny 2020 - připomenutí akce. Dr. Procházková osloví potencionální zájemce
o pořádání konference.
- Doporučení pro akreditaci metod odbornosti 222 – námět k řešení.
Příští schůze výboru STL se bude konat 5.12. 2019 v ÚVN, v 11:00, místo bude
upřesněno.
Zapsala: MUDr. Renata Procházková, PhD.

