Zápis č. 13 ze schůze výboru STL konané dne 16. června 2016
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková MUDr.
Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr.
Procházková, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Připomínky k zápisu č. 12 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 z transfuziologie - ukončeno. Po aktualizaci
otázek z hematologie bude zveřejněno na webu STL a IPVZ (Dr. Řeháček).
Úkol č. 4: „XXIII. Celostátní pracovní konference laborantů a sester, Harrachov“, která
úspěšně proběhla od 24. 4. do 26. 4. 2016. Prezentováno 46 přednášek, 12
posterových sdělení, celkem 274 účastníků (Z. Drobníková). Výbor STL děkuje
organizátorům. Ukončeno.
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).
- Organizátoři upozorňují na blížící se termín pro zasílání abstrakt: 30.6. 2016.
(Dr. Masopust). Úkol trvá.
Úkol č. 7: Soupis specializovaných postupů v transfuzním lékařství
- Dr. Procházková připravila soupis specializovaných postupů, který bude zveřejněn na
webu STL. Ukončeno.
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
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 Diskuze k novému návrhu dr. Řeháčka. Připomínky budou zapracovány a rozeslány
k schválení (Dr. Řeháček). 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.
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, Mgr. Bolcková:
Předložily návrh na přijetí nových členů do STL:
Olga Procházková – FN Olomouc
Monika Háblová – FN Olomouc
Jana Přidalová – FN Olomouc
Výbor schváluje nové členy.
Dr. Galuszková:
 připomínky k návrhu Vyhlášky č. 116/2012 Sb. „O předávání údajů do Národního
zdravotnického informačního systému“ byly předány MZ/UZIS.
 Zápis osob se zjištěnou infekcí HIV, VHB a VHC mimo ZTS. Výbor STL
navrhl, aby orgány hygienické služby mohly také provádět zápisy do
NROVDK.
 Probíhá náborová akce „Daruj krev s Českým rozhlasem“. Členové výboru se
zúčastňují spolupráce s některými programy podporujícími darování krve.
Doc. Gašová:
- informovala o stanovisku právníků ÚHKT k požadavku laboratoří na využití
nespotřebované krve z odběrů dárců:
„§ 80 v kombinaci s § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování stanoví, že část těla odebranou pacientovi při poskytování
zdravotní péče nebo tělo zemřelého, včetně odebraných částí z těla zemřelého, lze uchovat a
použít pro potřeby vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům ve zdravotnictví.
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Částí těla se rozumí i lidská krev. Krev tak může být použita za podmínky souhlasu dárce
krve k vědě a výzkumu toliko ve zdravotnictví, neboli doporučuje se předávat
nespotřebovanou krev žadatelům v případě, že prohlásí, že ji užijí k vědeckým nebo
výzkumným účelům ve zdravotnictví“;
- informovala o stanovisku VZP k vykazování nového kódu extrakorporální
fotochemoterapie (22 367), který připravila a provádí odbornost 222. Sdílení je možné
s odborností 202. Přípravek pacienta je regulovaný dle Vyhlášky o lidské krvi.
VZP požaduje vykazování výkonu pod odborností 202 (i v případech, kdy výkon
provádí odbornost 222). Výbor STL nesouhlasí a doporučuje další jednání se zástupci
VZP.
Dr. Turek:
- informoval o jednání Národní transfuzní komise v souvislosti s návrhem na zavedení
testů NAT do vyšetřovacího programu dárců krve a krevních složek. Zástupci STL
usilují o zvýšení bezpečnosti hemoterapie a trvají na zavedení NAT.
 VZP a Svaz zdravotních pojišťoven odmítají úhradu vyšetření NAT z prostředků
veřejného zdravotního pojištění.
 Byl prezentován návrh dr. Tesařové na reorganizaci transfuzní služby, STL byla
požádána o součinnost.
 Zápis z NTK bude zveřejněn (po jeho obdržení) na webu STL. Bude dále
projednáváno.
- Upozornil na dokument Zika Preparedness Plan ECDC/EU (v příloze), bude
zveřejněno na webu.
Dr. Řeháček informoval:
- o nabídce členství ISTARE (International Surveillance of Transfusion Associated
reactions and Events). Bude projednáváno;
- informoval o přípravě nového vydání Guide to the preparetion, use and quality
assurance of blood components. Na adrese:
http://extranet.edqm.eu/dropboxout/120lv4LcNAXVsslHe08ca3TVsLO0rGn6le5lvknhlXI/TS
%2016%2016%20.pdf je volně přístupný návrh nové (19.) verze Guide k připomínkám.
STL vyzývá všechny členy STL, aby využili možnost připomínkovat tento návrh. Připomínky
zapracujte do tabulky (naleznete ji na www stránkách STL v sekci dokumenty/jiné) a odešlete
buď přímo do EDQM (adresa viz tabulka, do 5.8.2016) nebo do 20. července na e-mail prim.
Turka, který všechny připomínky odešle společně pod hlavičkou STL.

Dr. Bohoněk:
 navrhuje přípravu kódu pro úhradu kryokonzervovaných erytrocytů a trombocytů.
Výbor souhlasí. Dr. Bohoněk připraví podklady. Úkol trvá.
Dr. Masopust:
 zástupci Hematologické společnosti připravili dotazník o využívání časopisu THD.
Dr. Masopust jej rozešle členům výboru.
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Termín příští schůze výboru STL bude 15. 9. 2016 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.
Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc
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