Zápis č. 12 ze schůze výboru STL konané dne 12. května 2016
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, MUDr. Galuszková,
doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Procházková,
MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Omluveni: Z. Drobníková
Hosté:
MUDr. P. Biedermann
Připomínky k zápisu č. 11 nejsou.
Úkol č. 1: Návrh úpravy Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků
(dr. Masopust, dr. Turek). Úkol trvá.
Úkol č. 2: Vznik nového doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a
komplikacím vzniklým v souvislosti s transfuzí (dr. Procházková doc. Gašová,
dr. Galuszková, dr. Turek, dr. Masopust). Dr. Procházková připraví a rozešle
vstupní pracovní verzi do konce června. Úkol trvá.
Úkol č. 3: Aktualizace atestačních otázek - ukončeno. Dr. Řeháček vystaví aktualizace
otázek na webu STL.
Úkol č. 4: „XXIII. Celostátní pracovní konference laborantů a sester, Harrachov“, která
proběhla od 24. 4. do 26. 4. 2016. Informace o průběhu při příštím jednání
(Z. Drobníková). Úkol trvá.
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby. Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u
Dárců. Podklady pro žádost připraví dr. Písačka a Mgr. Bolcková. Žádost o
podporu bude odeslána zdravotním pojišťovnám. Úkol trvá.
Úkol č. 6: Informace o přípravě konference „15. Pracovní dny v transfuzním lékařství“
od 2. do 4. 10. 2016 v Ústí nad Labem (dr. Masopust).

-

Garanti tematických okruhů:
dárcovská politika: dr. Turek;
výroba transfuzních přípravků, odběry krve: dr. Bohoněk, dr. Řeháček, dr.
Procházková;
dárcovské a terapeutické aferézy: doc. Gašová (Národní aferetický den), doc.
Čermáková;
infekční rizika, vyšetřování infekčních markerů: dr. Turek, dr. Masopust, dr.
Galuszková;
kontrola kvality, jakost, akreditace laboratoří: dr. Bohoněk, Mgr. Bolcková;
hemovigilance: dr. Galuszková, dr. Procházková;
imunohematologie: dr. Písačka, Mgr. Bolcková, dr. Masopust;
klinická transfuziologie: dr. Řeháček, dr. Galuszková, dr. Procházková;
informační systémy v transfuzní službě, automatizace: dr. Bohoněk, dr. Písačka,
dr. Turek;
legislativa, přehledy činnosti: dr. Turek, dr. Masopust, dr. Řeháček;
sekce SLS/NLP: Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, M. Adamcová;
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- diskuze k přednášejících k tématům – alternativy transfuzí, urgentní medicína,
právnická problematika.
Stále je možné navrhnout oslovení zahraničních hostů k přednášce, svou účast
potvrdil dr. Sireis (Dr. Masopust). Úkol trvá.
Úkol č. 7: Soupis specializovaných postupů v transfuzním lékařství
- Dr. Procházková obdržela od většiny pracovišť soupis specializovaných postupů.
Soupis bude po úpravě a po ověření kontaktů zveřejněn na webu STL (dr.
Procházková). Úkol trvá.
Úkol č. 8: Archivace dokumentů ZTS
 Návrhy postupů pro archivaci dokumentů pro ZTS – připraví pracovní skupina
(Procházková, Masopust,Turek, Gašová), která vytvoří návrh. Úkol trvá.
Úkol č. 9: Podpora členů STL při vzdělávacích akcích (autoři vyzvaných přednášek,
podpora publikační činnosti a pod). Připraví dr. Procházková, dr. Galuszková – říjen
2016. Úkol trvá.
Úkol č. 16: Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222
 Dr. Řeháček připravuje návrh nového znění nepodkročitelných mezí odbornosti 222,
které bude respektovat znění platné legislativy. Návrh zašle do příští schůzky výboru.
Úkol trvá.
Úkol č. 42: Laboratorní výkony odbornosti 222 – úhrada, sdílení
 Sdílení výkonů (kódů 22022 a 22023) mezi odbornostmi 202 a 222. VZP akceptuje
sdílení a připravuje úpravy SW. Probíhá ověřování funkcionality (dr. Řeháček). Výbor
schválil vyvěšení návrhu na webu STL. Úkol trvá.
 V minulých letech byla projednána úprava sdílení laboratorních výkonů mezi STL a
Českou společností pro klinickou biochemii – sdílení bylo platné pouze do r. 2013. Na
základě obdrženého seznamu vykázaných laboratorních výkonů za 1. pololetí 2015 se
zdá, že dohoda nebyla uvedena v platnost. Ověřuje dr. Řeháček. Úkol trvá.
 Akuálně byl diskutován seznam sdílených zdravotních výkonů odbornosti 222 s
ostatními odbornostmi. Výbor schválil. Bude vyvěšeno na webu STL. Dr. Řeháček –
ukončeno.
Úkol č. 57: „Standard podání transfuzních přípravků“. Výbor STL má záměr připravit
stručné pokyny pro podání transfuzních přípravků formou „příručního letáku“.
V plánu je ustanovení pracovní skupiny, která by návrh připravila. Zájemci se přihlásí
u doc. Gašové. Úkol trvá.
Různé:
Dr. Galuszková:
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 Informovala o probíhajích diskuzích ohledně organizace dalších československých hematologických konferencí. Zatím neuzavřeno.
 Rozeslala dopis se stanoviskem ředitelky odboru farmacie Pharm.Dr. Tomáškové
z MZČR ohledně Metodického pokynu k infekci WNV. MZ se obrací na výbor STL
k s žádostí o vyjádření zda je problematika WNV stále aktuální a vhodná k řešení na
úrovni MZ. Výbor navrhuje zabývat se řešením na NTK, která se bude konat v červnu
2016.
 Vzhledem k připravované náborové akci „Daruj krev s Českým rozhlasem“
doporučuje spolupráci členů výboru s některými programy podporujícími darování
krve.
 Výbor STL vzal na vědomí přehled hospodaření STL v r. 2015.
M. Adamcová:
 navrhuje úpravu stanov STL s ohledem na požadavek, aby byli v příštím volebním
období voleni do výboru STL zástupci jak laborantů tak sester. Připraví návrh na
změnu stanov. Bude projednáváno na příští členské schůzi STL.
Dr. Bohoněk:
 „10. Střešovický den“bude v r. 2016 probíhat ve dvou dnech 22. 11. - 23. 11. 2016.
Dr. Masopust:
 Informace ze schůze redakční rady časopisu THD ze dne 7. 4. 2016.
 Za nejlepší článek v oboru transfuzního lékařství v období 2014 – 2015 byl vybrán:
„Vliv trombocytových růstových faktorů na proliferaci fibroblastů na nanovlákenném
tkáňovém nosiči“ – autoři J. Horáková a kolektiv. Výbor blahopřeje.
 Diskuze o budoucím zaměření časopisu THD. V plánu příprava dotazníku o
využitelnosti časopisu.
 Výbor STL vzal na vědomí informaci o změnách ve složení redakční rady THD –
odstoupení prof. Cetkovského, dr. Habera a prof. Trky.
 Výbor souhlasí s uvolněním elektronické verze časopisu THD až za rok.
Doc. Gašová:
 informace o přípravě vyzvaných přednášek pro konferenci „30. Olomoucké
hematologické dny“. Zúčastní se dr. Galuszková a doc. Gašová.
Mgr. Bolcková:
 Návrh na přijetí nových členů do STL.
Výbor schválil za nové členy:
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MUDr. Olga Martincová - FN Brno
Mgr. Ilona Drdová FN Vrané nad Vltavou
MUDr. Petra Moravcová FN Brno
Bc. Eva Palovská FN Olomouc
Drahomíra Krumpholcová FN Olomouc
Kamila Dvořáková FN Olomouc
MUDr. Zdeňka Kráľovská KN Liberec
Kateřina Kubišová FN Olomouc
Marcela Hauerová FN Olomouc
Alena Skotáková FN Olomouc
Jana Přidalová FN Olomouc
Petra Hojková FN Olomouc
MUDr. Písačka:
 Diskuze vznikla v souvislosti s hodnocením prvního cyklu SEKK. Dr. Písačka navrhuje
upřesnění textu pro zápisy nabizenych parametrů. Výbor schválil úpravu, která by měla
být připravena do druhého cyklu SEKK.
Úkoly z NTK:
 STL vypracuje doporučení pro provádění zpětného dohledání a kontroly vyšetření
„pozitivně testovaných dárců“. Úkol trvá.
 Česká hematologická společnost ČLS JEP, ve spolupráci s STL, připraví doporučení k
indikaci a volbě transfuzních přípravků v klinické praxi. Úkol trvá.
Termín příští schůze výboru STL bude 16. 6. 2016 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.
Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc
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