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Zápis č. 14 ze schůze výboru STL konané dne 22. září 2016 
 
  
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková MUDr.  

Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka,  
MUDr. Řeháček, MUDr. Turek  

                 
Omluveni:  MUDr. Procházková 
Hosté:         MUDr. P. Biedermann 
 

Připomínky k zápisu č. 13 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 připravila a rozeslala                
      vstupní pracovní verzi. Úkol trvá.  

     
Úkol č. 3: Aktualizace atestačních otázek z transfuziologie - ukončeno.  

Pro lékaře otázky schváleny  výborem STL. Po úpravě otázek z hematologie 
výborem ČHS bude úplné znění otázek zveřejněno na webu STL a IPVZ (Dr. 
Řeháček).  
 
Pro nelékaře otázky schváleny výborem STL a poté předány doc. Čermákovi (dr.  

     Turek). 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) – program konference 
připraven, abstrakta vytištěna v časopisu Transfuze a Hematologie Dnes. 

 
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.        
Úkol trvá. 

Úkol č. 16: Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222 
 Připomínky byly zapracovány, schváleny a zveřejněny na webu STL (dr. 

Řeháček). Úkol ukončen.   
 
Úkol č. 42:  Laboratorní výkony odbornosti 222 – úhrada, sdílení  
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 Sdílení výkonů (kódů 22022 a 22023) mezi odbornostmi 202 a 222. VZP akceptuje 
sdílení a připravuje úpravy SW. Probíhá ověřování funkcionality (dr. Řeháček). Úkol 
trvá.  
 

 V minulých letech byla projednána úprava sdílení laboratorních výkonů mezi STL a 
Českou společností pro klinickou biochemii (výkony 801) a Českou společností 
alergologie a klinické imunologie (výkony 813). Na základě obdrženého seznamu 
vykázaných laboratorních výkonů za 1. pololetí 2015 se zdá, že dohoda nebyla 
uvedena v platnost. Bude požádáno o nové schválení sdílení výše uvedenými 
odbornými společnostmi. Odsouhlasený požadavek bude zaslán ke schválení Pracovní 
skupině pro seznam zdravotních výkonů MZ (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. Turek:  

 informoval o jednání Národní transfuzní komise v červnu tr. Z jednání k zavedení 
NAT vyplynulo, že zdravotní pojišťovny mají k navrženému opatření (zavedení NAT 
HIV/HCV/HBV testování) zásadní výhrady, a to zatížení výdajů z prostředků 
veřejného zdravotního pojištění. STL bere vyjádření zdravotních pojišťoven na 
vědomí, přesto trvá na doporučení zavedení NAT testování. NTK doporučuje vyvolat 
další jednání k této problematice. Zápis z jednání je přiložen k zápisu schůzky výboru 
STL. 
 

 Zúčastní se jednání na MZ k Metodickému pokynu pro WNV. Výbor podporuje 
přípravu a schválení Metodického pokynu pro WNV a další infekční onemocnění.   

 
Dr. Galuszková:  

 informovala: o záměru doc. Čermákové z KC Ostrava zahájit diskusi k provozu 
soukromých plazmaferetických středisek. 

 
Dr. Řeháček a dr. Turek: 

 jednali na Ministerstvu financí k návrhu Poslanecké sněmovny o možnosti navýšení 
částky pro odečet z daňového základu pro dárce krve a krvetvorných buněk. STL 
navyšování nepodporuje. Ministerstvo neplánuje žádné změny do r. 2017. Dr. 
Řeháček bude kontaktovat dr. Rögnerovou na MZ z odboru zdravotních pojišťoven 
k diskusi o dalších možnostech. 
 

Dr. Řeháček: 
 se zúčastnil jednání odborné komise ČIA pro akreditaci zdravotnických laboratoří, 

ze kterého vyplynul požadavek na STL specifikovat minimální požadavky pro 
detašovaná laboratorní pracoviště. Dr. Řeháček zformuluje stanovisko STL a zašle 
členům výboru.  
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Dr. Masopust:  
 navrhuje změny ve složení redakční rady časopisu Transfuze a Hematologie dnes a 

také změny v pozicích vedoucího redaktora a jeho zástupce (dr. Masopust a prof. 
Faber).  

 
 
Doc. Gašová: 

 informovala o návrhu zástupců společnosti Fresenius na podporu vzniku 
aferetických center v ČR pro zajištění vyšší dostupnosti metod pro pacienty. Iniciativa 
by měla vzejít od indikujících odborných společnosti. Výbor STL doporučuje nejprve 
prodiskutovat a vyjasnit statut center s právníky. Bude projednáno na příští schůzce 
výboru. 

 
Dr. Bohoněk:  

 prezentoval statistiku publikací v časopisu THD z jednotlivých institucí v ČR. 
 

 Jednal na MZ o dostupnosti kryokonzervovaných trombocytů. Bude prezentovat 
návrh na příští schůzce výboru     

   
Mgr. Bolcková: předložila návrh na přijetí nových členů do STL:  

Mgr. J. Smutek  – nemocnice Jičín  
Mgr. Šianská Jarmila – FN Olomouc 

            Vyziblová Drahomíra – FN Brno 
Výbor schvaluje nové členy.  

Termín příští schůze výboru STL bude 10. 11. 2016 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.  
  

Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc 

 

 


