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Zápis č. 5 ze schůze výboru STL ČLS JEP konané  13. 6. 2019 
 
 
Přítomni:  Adamcová, Bohoněk, Galuszková, Gašová, Kricnerová, Masopust, Písačka, Pacasová,   
                   Řeháček, Turek           
Omluveni:  Procházková 
Hosté:        Lejdar  
 
Kontrola zápisu č. 4 ze schůze výboru STL konané dne 2. 5. 2019 – bez připomínek.  
 
Úkol č. 1: Návrh úprav Dotazníku a Poučení – byly provedeny drobné úpravy dokumentů. Oba 
dokumenty byly odsouhlasené k publikaci (Dr.Turek, Dr. Masopust). Ukončeno. 
 
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)  –  projednáváno 6. 5. 2019 v ÚHKT. Přítomni 
doc. Gašová, dr. Písačka, dr. Turek a zástupci ÚZIS. Dokončuje se příprava programu pro vyřazené 
dárce. Testování konečné verze proběhne ve spolupráci s ÚHKT. Zástupci ÚZIS připravují postup 
pro převedení dat o vyřazených dárcích z jednotlivých ZTS do Národního registru vyřazených 
dárců. Postupy budou publikované ve Věstníku MZ. Úkol pokračuje. 
 
Úkol č. 11: Modernizace a rekonstrukce webu STL – ing. Fridrichovská, Meditorial prezentovala 
návrh dalšího postupu a financování. Prezentace finální verze webu proběhne na příští schůzce 
výboru 19. 9. 2019. Úkol pokračuje. 
 
Úkol č. 15: Revize Doporučení STL2007_03 Způsobilost k dárcovství 
Projednány poslední úpravy a vyjasněny sporné body. Bude zapracováno a odesláno k publikaci          
(dr. Masopust). Ukončeno.  
 
Úkol č. 16: Problematika WNV – Na webu STL je publikován Věstník MZ č. 5/2019, který 
obsahuje Metodický pokyn týkající se rizika WNV a darování krve a krevních složek, včetně 
seznamu evropských zemí, jejichž návštěva je důvodem k vyřazení z dárcovství na 28 dnů (po 
opuštění uvedených zemí). Ukončeno.  
 
Úkol č. 18: Novela Vyhl. č. 134/1998 Sb. Seznam zdravotních výkonů – diskutována potřeba 
podání nových kalkulací výkonů. Seznam výkonů, které je třeba řešit připravit: kódy pro provádění 
genetických metod v odbornosti 222 – dr. Řeháček, aferetické výkony – doc. Gašová, 
imunohematologické výkony – dr. Písačka. Příprava podkladů do příští schůzky výboru.  
Úkol pokračuje.  
 
Úkol č. 19: Revize brožury “Máte krev v žilách” k reedici. Úpravy schváleny, autorský kolektiv 
provede poslední změny, Dr. Bohoněk doplní předmluvu. Aktualizovaná verze  bude odeslána 
společnosti Takeda k přípravě tisku (Dr. Bohoněk). Úkol pokračuje.  
 
Úkol č. 20: Úprava stanov STL (Dr.Bohoněk). Úkol pokračuje. 
 
Úkol č. 21: Revize Doporučení STL2011_07 Imunohematologie. Poslední úpravy budou 
projednávány per rollam, připomínky zapracuje a rozešle Dr. Turek (Dr. Turek, Dr. Písačka, Dr. 
Masopust). Úkol pokračuje. 
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Různé: 
 
Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru všeobecná sestra – transfuzní služba. 
Proběhla diskuze k připomínkám. Dr. Turek rozešle v příštích dnech členům výboru návrh úprav k 
posouzení a k schválení (Mgr. Adamcová, Dr. Turek, Dr. Galuszková). Úkol pokračuje. 
 
Rozšíření počtu atestačních otázek v oboru hematologie a transfuzní lékařství z 20 na 25. 
Otázky byly zaslány prof. Čermákovi.  
  
Diskuze výboru k mediálním informacím o nedostatku dárců krve a krevních složek.  
Dr. Turek rozešle členům výboru návrh stanoviska k připomínkám a k publikaci.  
 
Návrh revize “Guide...” k intervalu provádění plazmaferéz a dotazník STL pro ZTS –  dr. 
Turek   seznámil členy výboru s předběžnými výsledky. Diskuze k frekvenci odběrů plazmy. Výbor 
nedoporučuje zvyšování frekvence odběrů plazmy. Probíhá vyhodnocení dotazníku (Dr. Turek, Dr. 
Řeháček).  
 
Dr. Turek 

- Informoval o jednání NTK. Zápis bude zveřejněný na webu STL.  

Dr. Bohoněk 
- Obdržel dopis z krevního centra v Ostravě, který upozorňuje na některé aktuální negativní 

trendy v oblasti dárcovství krve. Žádá vyjádření výboru k možnosti zřízení centrálního 
registru dárců krve a jejích složek. Výbor pro neproveditelnost nesouhlasí. Dr. Bohoněk 
připraví návrh stanoviska výboru.  

Doc. Gašová 
- Diskuze o možnostech přípravy registračního listu pro techniku Extrakorporální 

fotochemoterapie za pomoci on line systému. Výkon je vhodný především pro pracoviště, 
která nemají oprávnění pro zpracování lidských tkání a buněk. Výbor doporučuje, aby byl 
výkon připravený za odbornost 404 se sdílením pro odbornost 222. 

Dr. Písačka 
- Diskuze k možnostem úhrady vyšetření weak antigenů u dárců krve a krevních složek. 

Ing. Lejdar 
- Žádá o záštitu STL k připravovanému semináři „Bezpečnost transfuze od dárce 

k pacientovi“, který se bude konat ve dnech 23 – 24. 9. 2019 v Poděbradech. Odborný 
garantem byl schválen Dr. Písačka.  

Žádost o schválení posuzovatelky NASKL.  
- Výbor STL schválil MUDr. Zdeňku Kráľovskou z Krajské nemocnice Liberec, a.s.  

Žádost o schválení nových členů STL. Výbor schválil. 
- MUDr. Rorbacherová Eva, TO FN Plzeň, MUDr. Langrová Eva, HTO ON Kladno, 

Mgr. Martišová Elena, KKHaT, ÚVN SNP FN Ružomberok (SK),  Mgr. Kozelka Jiří, Nem. 
Litoměřice.  

 
Příští schůze výboru STL se bude  konat 19. 9. 2019 v ÚHKT, budova A, v 10:30. 
 
Zapsala: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. 


