Zápis č. 19 z online schůze výboru STL ČLS JEP konané 10. 6. 2021
konané prostřednictvím WebEex od 13,00 do 14,30.
Přítomni: Bohoněk, Gašová, Kricnerová (část jednání), Masopust, Pacasová, Písačka,
Procházková, Řeháček, Turek
Omluveni: Adamcová, Galuszková
Hosté: Lejdar
Program:
1. Kontrola zápisu č. 18 ze schůze výboru STL konané dne 28. 4. 2021.
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) – dle aktuálních informací z ÚZIS pokračuje
příprava, v plánu rozeslání dopisů (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 obdržel připomínky ČHS,
připomínky ČSARIM dosud nejsou k dispozici. Paralelně vzniká dokument na téma
„patient blood management“ v rámci pracovní skupiny při MZ ČR pro PBM, Výbor STL
má k zaslanému návrhu výhrady a doporučuje pokračovat v práci na návrhu předloženém
STL a se zapracovanými připomínkami ČHS. Úkol pokračuje.
5. 16. Pracovní dny v transfuzním lékařství a 11. Aferetický den: Konference byla
uspořádána kombinovaných způsobem, zúčastnilo se 268 osob, z toho 60 osob prezenčně.
Přes nepřízeň doby byla konference hodnocena jako velmi úspěšná. Výbor STL děkuje
organizátorům, zejména prim. MUDr. Šlechtové a firme Booster Event.
6. II. Hematologicko–transfuzní sjezd Olomouc 12. – 15. 9. 2021: pokračuje příprava

sjezdu, hodnocení abstrakt za transfuzní lékařství proběhne korespondenčně (garanti sekcí).
7. Transfuze a hematologie dnes – informace z jednání redakční rady: časopis funguje,
přechod na nového vydavatele proběhl bez problémů, redakční systém je veden
elektronicky. Časopis je třeba naplnit kvalitními články, ekonomika časopisu je vyrovnaná.
Cílem je umístit časopis do PubMed. Dr. Turek rozešle zápis z jednání.
8. Úkol č. 30: Rekonvalescentní plazma: V praxi již jen ojedinělé výdeje. MZ bude
požádáno ještě o sběr dat o výrobě a distribuci za červen 2021. Úkol ukončen.

9. Úkol č. 34: Návrh novely zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní
pojištění. V tuto chvíli je problematika neaktuální, bude řešeno v budoucnu. Úkol ukončen.
10. Úkol č. 35: Sponzoring publikační činnosti: Dr. Pacasová připravila podklady pro
oslovení firem. Dr. Masopust provede formální kontrolu, po té možno realizovat. Firmy
osloví dr. Pacasová.
11. Úkol č. 36: Úprava webových stránek STL: dr. Procházková připraví návrh na zlepšení
přehlednosti současného webu.
12. Úkol č. 37: Cenotvorba transfuzních přípravků: Po prázdninách bude ustavena pracovní
skupina, která se bude problematikou zabývat (dr. Řeháček).
13. Žádosti o přijetí do STL a aktualizace databáze členů:
Hanzelyová Nikola, MUDr.
Sekce lékařů
HTO Zlín
Volnohradský Radan, MUDr. Sekce lékařů
AGEL TS Šumperk
Nevoralová Jitka, RNDr.
Sekce JOP VŠ Aesculab k.s., Mostiště, Laboratoř
KBaH
Výbor žádosti schválil.
14. Různé:
Doc. Gašová
- Informuje o potřebě doplnit nový kód pro aferetické výkony. Výbor doporučuje věc
řešit alternativou současného výkonu.
Dr. Turek
- Standard pro bakteriologickou kontrolu a zkoušky sterility ve výrobě transfuzních
přípravků – upozorňuje na potřebu dohodnout se na rozsahu / řešených oblastech,
rozešle členům anketu / dotazník.
Ing. Lejdar
- Upozorňuje na to, že souhlas s poskytnutím osobních údajů na konci Dotazníku pro
dárce krve musí být odvolatelný.
Dr. Písačka
- Stanovení nejistot v imunohematologii – čeká na vyjádření firmy IMMUCOR.
Dr. Masopust
- Informuje o přípravě 2. vydání učebnice Praktická imunohematologie - Erytrocyty.
Dr. Bohoněk
- Předložil žádost dr. Dominika Kutáče o podporu z fondu STL:
Kutáč, Bohoněk, Landová, Kostrouchá, Stašková, Blahutová, Lovecký, Storage of
UV light and riboflavin treated RBC after cryopreservation and reconstitution in
AS-3 additive solution, poster, The international congress of the ISBT, 12.16.12.2020, Vox Sanguinis (2020), Vol 115, Issue S1, P-296,
Výbor žádost schválil. Podklady pro ČLS JEP k proplacení (2000,-Kč dle
sazebníku) připraví dr. Procházková.

Příští schůze výboru STL se bude konat v průběhu II. Hematologicko - transfuzního sjezdu
v Olomouci.
Zapsala: MUDr. Renata Procházková, Ph.D.

