
 
Zápis č. 2 ze schůze výboru STL ČLS JEP konané  21. 3. 2019 
 
 
 
Přítomni:  Adamcová, Bohoněk,  Galuszková, Gašová,  Kricnerová, Masopust, Písačka,   
                   Procházková, Pacasová,  Řeháček, Turek           
Hosté:        Biedermann 
 
 
Program: 
 
Kontrola zápisu č. 2 ze schůze výboru STL konané dne 24. 1. 2019 – bez připomínek.  
 
Úkol č.1: Návrh úprav Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust, dr. Turek) 
a stanovisku ÚLZ k omezení pro civilní a vojenské piloty (dr. Bohoněk) budou změny vloženy do 
„Poučení“ dárce a dotazníku dárce. Dr. Masopust rozešle dokumenty k připomínkám. Návrh textu 
„Souhlas dárce se zasláním údajů do ČČK“  se výbor vzhledem k rozdílným stanoviskům právníků 
a k již zavedené praxi některých ZTZS rozhodl neřešit jednotným doporučením -  před dokončením.  
 
Úkol č.2: Doporučení a formuláře k  potransfuzním reakcím a komplikacím vzniklým 
v souvislosti s transfuzí – do textu byly zapracovány poslední připomínky, byl prodiskutován 
rozsah vyšetření. Text doporučení upraví dr. Turek, dr. Masopust upraví formulář hlášení reakce. 
Finální verzi dokumentu  rozešle dr. Procházková  ke schválení per rollam (dr. Procházková, dr. 
Masopust, dr. Turek) – před dokončením.  
 
Úkol č.3: Registry transfuzní služby  
- Registr dárců vzácných skupinových znaků – v přípravě koncept formou nadace, včetně 

postupů (dr. Písačka, dr. Bohoněk) – úkol pokračuje. 
- Registr vyřazených dárců (NROVDK) – informace z postupu řešení:  ÚZIS dovede prostředí 

registru do funkčního stavu, po zveřejnění  ve Věstníku MZ ČR bude možno ze strany ZTS 
registr začít plnit.  Předání dat z Transreg bude řešeno ve spolupráci s jednotlivými ZTS, příp. 
ÚHKT si vyžádá od jednotlivých ZTS souhlas s hromadným předáním dat z Transregu (ÚHKT) 
do NROVDK (ÚZIS) – v jednání.  Do doby úplného zprovoznění budou oba registry fungovat 
paralelně. (dr. Řeháček, dr. Turek) – úkol pokračuje. 

Úkol č.4: ”Příruční leták“ (dodatečný úkol z r. 2018 jako doplněk k úkolu č. 57) „Standard 
podání transfuzních přípravků“ – odsouhlasen finální návrh a výroba 14 000 výtisků. Letáky 
budou distribuovány  prostřednictvím krajských TO, na webu STL bude  k dispozici elektronická 
verze ke stažení.   (doc. Gašová) – před dokončením. 
 
Úkol č.9: Návrh Doporučení STL pro postupy při řešení komplikací při výskytu vzácných 
skupinových znaků, resp. antierytrocytárních protilátek s využitím dovezených a/nebo 
kryokonzervovaných přípravků – po připomínkách bude dokument schválen per rollam. (dr. 
Bohoněk, dr. Písačka) -  před dokončením.  
 
Úkol č.10: Stanovisko STL k fyzikálnímu vyšetření dárců krve a jejích složek a event. úprava 
Dop_STL2007_03 a odpověď na dotaz Dr. Kuči.  Výbor vzal na vědomí odpověď dr. Bohoňka na 
dotaz dr. Kuči, Dop_STL2007_03 se nebude v tomto smyslu upravovat.   
 
Úkol č.11: Modernizace a rekonstrukce webu STL – nadále bude  jednáno se společností 
Meditorial, která  jako tvůrce webových stránek pracuje pro ČLS JEP. (dr. Bohoněk) – úkol 
pokračuje.  
 
Úkol č.12: Zástupce STL v odborném výboru ČIA - per rollam navrhnut a schválen dr. Řeháček. 
 



Úkol č.13: Zástupci STL do pracovní skupiny MZ/IPVZ pro tvorbu plánu celoživotního 
vzdělávání VŠ nelékařů – per rollam navrhnuti a schváleni: MUDr. Turek, MUDr. Lejdarová, 
Mgr. Bolcková, RNDr. Řehořová. 
 
Úkol č.14: Návrh revize Doporučení STL2011_08 Předtransfuzní vyšetření – dr. Turek 
inicioval uvést  současné doporučení STL v souladu s doporučením  EU Guide, zejména části 
týkající se délky platnosti předtransfuzního vyšetření. Dr. Turek rozešle návrh změn do 5.4., 
připomínky pak zaslat zpět do 26.4.2019 (dr. Turek). 
 
Úkol č.15: Revize Doporučení STL2007_03 Způsobilost k dárcovství – dr. Bohoněk navrhl 
aktualizaci doporučení, text  bude rozeslán k připomínkám  (dr. Masopust).   
 
Úkol č.16: Problematika WNV – shrnutí situace a návrh dalšího postupu STL k problematice 
WNV+ informace z jednání na MZ – komplexní materiál předložila dr. Pacasová. Návrh 
Metodického opatření  po zapracování připomínek odešle na MZ ČR dr. Řeháček. (dr. Pacasová, dr. 
Řeháček, dr. Turek). Úkol pokračuje,  
 
Úkol č.17: Zástupci STL v RAKL (Rada NASKL) na nové období. Dosud funkci vykonávající   
dr. Písačka a dr. Řeháček byli navrženi a odsouhlaseni pro další období.  
 
Úkol č.18: Novela Vyhl. č. 134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů – diskutována reálná 
potřeba podání nových kalkulací výkonů.  Potřebné a nutné je řešit např. vykazování genetických 
výkonů v imunohematologii.  Pracovní skupina Řeháček, Procházková, Pacasová, Písačka se pokusí 
připravit podklady do konce června 2019.  
 
Informace z jednání EDQM – dr. Turek, dr. Řeháček  infomovali o jednání EDQM ve Štrasburku. 
Hlavním řešeným bodem bylo zásobování Evropy plazmou, snaha dosáhnout strategické 
nezávislosti. Lze očekávat tlak na povolení častějších plazmaferéz, v takovém případě výbor STL 
věc projedná a zaujme stanovisko. Dr. Turek   na jednání informoval o situaci v ČR.  
 
Zapojení korporátních partnerů do podpory STL a TaH Dnes – dr. Bohoněk informoval o 
probíhajících jednáních, podporu vědy, výzkumu, vzdělávání a publikační činnosti zatím přislíbilo 
cca 10 firem, včetně podpory časopisu Transfuze a hematologie dnes.  
 
Informace o jednání na ČLS JEP ve věci stanov STL – dr. Bohoněk po jednání na ČLS JEP 
sdělil, že je třeba uvést současné stanovy STL v soulad s novým Občanským zákoníkem a zněním 
aktuálních stanov ČLS JEP z roku 2015. Dr. Bohoněk ve spolupráci s právníkem ČLS JEP JUDr. 
Vackem připraví návrh nových stanov STL.   
 
Dopis Dr. Kořistky z KC Ostrava -  výbor STL vzal na vědomí dopis dr. Kořístky z KC Ostrava.,  
 
Žádosti o přijetí do STL -  výbor STL schválil následující žádosti o přijetí do STL: 
Vojtík Martin, MUDr. (PN Bohnice, Praha) 
Lízalová Šujanská Elena, MUDr. (Kroměřížská nemocnice a.s.) 
Paulová Barbora, Bc. (TO FN Plzeň) 
 
Různé: 
-  Doc. Gašová  informovala o zájmu firmy Adelixis nabízet v ČR systém Terakos.  Společnost 
Adexilis předložila návrh registračního listu pro nový výkon Extrakorporální fotochemoterapie za 
pomoci uzavřeného systému on line (Therakos) a požádala doc. Gašovou o posouzení návrhu. 
Návrh je věcně v pořádku. Metoda je nákladnější než dosavadní postup 22367 (ECP off line 
technika), avšak představuje větší komfort zvláště pro hospitalizované pacienty a pro pracoviště, 
která nemají k dispozici laboratorní zázemí ani oprávnění pro úpravu buněk. V ČR s uvedenou 
metodou doposud zkušenosti nejsou. 
 
 



- Dr. Bohoněk informoval o tématu 13. Střešovického transfuzního dne: Transfuzí přenosné 
infekce. Současně požádal členy výboru o zaslání návrhů na sdělení (do 15.5.2019).  
 
- Dr. Řeháček požádal o záštitu STL nad Regionální východočeskou transfuziologickou konferencí 
(Rychnov n. K., 17. – 18. 4. 2019 a spolupořadatelství (spolu s firmou Diasorin Czech s.r.o.) 
Odborného semináře pro ZTS (Struhařov, 5. 6. 2019). Výbor STL souhlasí. 
 
 
 
Příští schůze výboru STL se budou konat 2. 5. a 13. 6.  2019 v ÚHKT, budova A, v 10,30. 
 
Zapsala: Dr. Procházková 
 


