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Zápis č. 13  ze schůze výboru STL konané dne 26. ledna  2012   
 
Přítomni:    MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, doc. Gašová, MUDr.   
                   Masopust, MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek  
 

Omluveni:  MUDr. Kracíková, PharmDr. Žáková  
 
Hosté:        MUDr. Biedermann  
 
Připomínky k zápisu minulé schůze:  
 
Úkol č. 1 Pracovní skupiny. Úkol trvá. 
 

Úkol č. 3  „13.  Pracovní  dny  v  transfuzním  lékařství“  v   říjnu  2011– splněno.  
 
Úkol č. 5   Registry transfuzní služby – úkol trvá.  
Byly připraveny smlouvy mezi: (a) ÚHKT a dodavatelem informačního  
systému TIS, (b) ÚHKT a koncovými uživateli-jednotlivými  ZTS a (c) ÚHKT a ČLS JEP. 
V následujících dnech proběhnou jednání mezi ÚHKT, zástupci STL (pracovní skupina pro 
registry) a společností TIS ohledně vyjasnění přechodu transfuzních oddělení na nový 
informační systém v r.  2012. Probíhají diskuse s autory programu k demoverzím.   
 
Úkol č. 11   Návrh stanoviska k anti–D imunizaci dárců – úkol trvá.  
Diskuse k novele zákona o léčivech o možnosti imunizace anti-D de novo u dárců. Na základě 
hlasování s výsledkem 5:3 pro povolení imunizace anti-D de novo dárců bude STL 
připomínkovat zmíněnou novelu. Stanovisko STL bude zasláno na MZ ČR (odpovídá MUDr. 
Řeháček). 
 
Úkol č.12    Pracovní skupina pro verifikaci imunohematologických laboratorních metod.  

− 26. 1. 2012 proběhne nové jednání pracovní skupiny, která zapracuje připomínky 
do standardu. 

 

Úkol č.13   Příprava standardu podání transfuze.  
− Doc. Gašová zaslala pracovní návrh k připomínkám členům výboru STL. 

Připomínky budou zaslány do 15. 2. tr. a zapracovány do příštího jednání. Úkol 
trvá.  

 

Úkol č.16   Kultivace seznamu zdravotních výkonů.  
− Probíhají přípravné práce. Nové registrační listy jednotlivých výkonů mají být 

připraveny do konce února 2012.  V odbornosti 222 se bude úprava týkat 
laboratorních výkonů a terapeutických aferetických postupů. Koordinuje MUDr. 
Písačka.   

 

Úkol č.18   Vypracování otázek k PSS z transfuziologie – úkol trvá. 
 

Úkol č.19   Kompatibilita PSS studia mezi ČR a SR. Očekává se vyjádření ze  
                   Slovenska – úkol trvá.  
 
Úkol  č. 21  SEKK 2. Pracoviště pro přípravu vzorků, zatím neuzavřeno – úkol trvá. 
 
Úkol č. 22  Diskuse ohledně karantenizace plazmy a možnosti výběru dárců krve podle 
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pohlaví a transfuzní anamnézy. Diskuze bude uzavřena po doplnění odborných podkladů 
(diskusní fórum ve Vox Sanguinis a šetření v oblasti TRALI za rok 2010). (Sledují MUDr. 
Řeháček, MUDr. Kracíková). Úkol trvá – bude projednáváno na příští schůzi výboru STL. 
 
Úkol č. 25  

− MUDr. Masopust zapracoval připomínky k návrhu doporučení STL 
„Imunohematologická vyšetření dárců krve a krevních složek“ a „Vyšetřování 
antigenu D“. Materiál bude upravován a diskutován na příští schůzi výboru STL. 

 
Úkol č. 26 

− MUDr. Masopust připravil návrhy nových verzí doporučení STL (Dotazník pro 
dárce krve, Poučení dárce krve, Posuzování způsobilosti k dárcovství krve a 
krevních složek, Vyšetřování známek infekce u dárců krve a krevních složek). 
Návrhy diskutovány a po zapracování budou uvedeny na www stránkách STL. 

 
MUDr. Řeháček: 

− informoval: 
− o přípravách národní Č-S HT konference, která se bude konat v Brně v září 

2012. MUDr. E. Tesařová bude spolupracovat s organizátory konference při 
přípravě programu transfuziologických sekcí. Organizační výbor konference 
obdržel témata pro transfuziologické sekce (úkol č. 27). 
 

− Předložil žádost z Nemocnice Liberec o záštitu nad připravovanou konferencí 
v červnu 2012. Výbor souhlasí. 
 

− Informoval o výzvě ISBT o možnosti ucházet se o pořádání regionálního 
evropského kongresu v r. 2015 v Praze. Výbor souhlasí Bude zaslán 
kandidátský dopis s nabídkou pořadatelství na ISBT (MUDr. Řeháček). 

 
− O projektu „Představení odborných společností ČLS“ na stránkách 

Zdravotnických novin. V říjnové příloze ZN č. 42 vyjde v rozsahu 4 stránek 
A4 materiál týkající se STL, její představení, náplň činnosti, novinky. Mezi 
hlavními tématy bude propagace a výchova k bezpříspěvkovému dárcovství 
krve. Uzávěrka pro odevzdání příspěvků je 1. října 2012. (úkol č. 28, odpovídá 
MUDr. Galuszková). 

 
– O projektu p. Vaníčka (Zdraví - život) při získávání prvodárců ve spolupráci s 

OD Interspar, organizátorem je požadována záštita STL. Jednání s p. 
Vaníčkem se zúčastní dr. Turek – bude informovat na příští schůzce výboru 
STL (úkol č. 29). 

 
− Dárci krve a užívané léky – na základě podnětu prim. Procházkové a po 

konzultaci s Lékovým centrem FN a Farmaceutické fakulty UK Hradec 
Králové navrhuje dr. Řeháček ve spolupráci s Lékovým centrem vypracování 
seznamu léků užívaných dárci krve, které mohou být pro příjemce transfuze 
potenciálně rizikové či toxické, včetně příp. návrhu změny Doporučení STL: 
Posuzování způsobilosti dárců krve. Výbor souhlasí se zahájením diskuze a 
spolupráce (úkol č. 30, odpovídá MUDr. Řeháček). 
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MUDr. Masopust: 
      –   informoval výbor STL o rozhodnutí předsednictva ČLS J.E.P (dále jen ČLS  

změnit nakladatele časopisu a zrušit Nakladatelské a tiskové středisko ČLS (NTS). O 
záměru změnit nakladatele nebyl předem informován ani vedoucí redaktor ani výbory 
obou odborných společností (ČHS, STL). Dne 4. 1. 2012 předsednictvo ČLS schválilo 
na doporučení komise ustanovené předsednictvem ČLS téměř výhradně z členů 
předsednictva (4 z 5 – prof. Anděl, prof. Blahoš, prof. Svačina, prof. Zima) 
nakladatelskou firmu Mladá fronta. Výboru STL nejsou známy ani zadávací podmínky 
výběrového řízení ani vlastní nabídka vítězné firmy. Informaci o proběhlém řízení 
získal vedoucí redaktor zprvu nepřímo od současné vedoucí NTS a teprve na přímý 
dotaz na vedoucí sekretariátu ČLS obdržel vedoucí redaktor a předseda STL dopis 
prof. Blahoše (ze dne 11. 1. 2012) s velmi obecnou informací o rozhodnutí 
předsednictva ČLS. Smlouva s firmou Mladá fronta nebyla doposud uzavřena. Při 
dalších osobních jednáních s vedoucí sekretariátu a dosavadní vedoucí NTS nezískal 
vedoucí redaktor informace dostatečné k rozhodnutí výboru STL o budoucím 
nakladateli časopisu. 
Výbor STL vyjadřuje svůj nesouhlas s postupem předsednictva ČLS, kdy se o 
zásadních podmínkách fungování časopisu jedná a rozhoduje bez vědomí a vyslyšení 
názorů, představ a požadavků redakční rady časopisu a výborů STL a ČHS. 

Výbor STL pověřuje vedoucího redaktora jednáním s nakladatelstvím Mladá fronta, 
ČLS a firmou LD, s.r.o. (doposud zajišťuje tisk a distribuci časopisu) za účelem 
získání podrobných informací především organizačních a ekonomických, aby výbor 
STL v součinnosti s výborem ČHS  mohly zodpovědně rozhodnout o budoucím 
směřování našeho časopisu. 

MUDr. Písačka: 
– předložil vyúčtování konečné akce „Pracovní den Imunohematologie“, který se konal 

dne 27. ledna 2011. Jednodenní konference proběhla s kladným hospodářským 
výsledkem. Výsledný zisk  činil:14 547,50,- 
 

– upozornil na potenciální problém při akreditaci laboratorních metod, kdy v návodech 
na použití se objevuje text "pipetujete XXµl"- přesný údaj např. 10, 25, 50 µl 
(diagnostika, krvinky). Při "rigidním" přístupu je pak vyžadována analytická přesnost 
používaných pipet a je požadována jejich přesná kalibrace, což vede k nejasnostem při 
hodnocení laboratoří a při "přijetí požadavku" ke zbytečným nákladům. Z principu 
imunohematologických metod vyplývá, že při nich užívané pipety jsou nikoliv 
analytickým měřidlem, ale "MĚŘIDLEM ORIENTAČNÍM", sloužícím k poměrnému 
dávkování jednotlivých komponent reakce, a jako takové by měly být hodnoceny v 
akreditačním procesu. V následné diskusi členové výboru s tímto stanoviskem 
souhlasili. 

 
MUDr. Bohoněk: 

– upozornil na skutečnost, že názvosloví transfuzních přípravků není v souladu s 
Metodickým opatřením MZ ČR „Standard značení TP“, publikovaném ve 
Věstníku MZ 9/2003. Jedná se zejména o plazmu a o autologní přípravky. Metodické 
opatření z r. 2003 bude třeba aktualizovat. MUDr. Turek s použitím připomínek 
MUDr. Bohoňka zpracuje materiál Metodického návodu a rozešle k diskusi  
(úkol č. 31). 
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MUDr. Turek 
– upozornil na nejasný výklad minimálních personálních požadavků pracovníků 

transfuzní laboratoře (viz návrh personální vyhlášky MZ), kde je stanovena povinnost 
úvazku jednoho lékaře a jednoho VŠ nelékaře v transfuzní laboratoři (při striktním 
výkladu nelze nahradit dvěma lékaři). Nepodkročitelná minima STL možnost úvazku 
dvou lékařů bez VŠ nelékaře správně připouštějí. Návrh vyhlášky nebyl STL zaslán 
k připomínkování. 

 
MUDr.Biederman  

– informoval o tom, že původní návrh na místo konání 14. „Pracovních dnů 
v transfuzním lékařství“ v r. 2013 v Českých Budějovicích nebude možné realizovat. 
Diskuse o novém místě konání konference. Výbor osloví MUDr. R. Procházkovou 
s návrhem uspořádání konference v Liberci, příp. další kandidáty na pořadatele. 
 

 

Příští schůze výboru STL bude 23. 2. 2012 v 10:30 hod. v Ústavu hematologie a krevní 
transfuze v zasedací místnosti v budově A. 
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc 

 

 


