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Zápis č. 16 ze schůze výboru STL konané dne 8. prosince 2016 
 
  
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová,  

MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Procházková, MUDr. Řeháček,        
MUDr. Turek  

                 
Omluveni:  Mgr. Bolcková, Z. Drobníková  
Hosté:         P. Biedermann 
 
Připomínky k zápisu č. 15 nejsou. 
 
Úkol č. 1:    Návrh úpravy Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků  

(dr. Masopust, dr. Turek). Dr. Turek rozešle členům výboru materiály právní 
kanceláře. 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). Diskuse k návrhu materiálu SÚKL  
      ”Hlášení závažných nežádoucích reakcí (ZNR) a závažných nežádoucích událostí  
      (ZNU)”.  
       
      Proběhla diskuse se závěry:  

 je třeba upřesnit:  
 definici závažné nežádoucí reakce a události,  
 typy sledovaných potransfuzních reakcí (PTR) u příjemců 
 typy nežádoucích reakcí u dárců a   
 sledované transfuzní přípravky.  

 
Dr. Procházková rozešle již připravený dokument (autorů Procházková, Masopust) k 
diskusi a k ev. úpravám. Dr. Turek připraví do příští schůzky návrh odpovědi 
k dokumentu SÚKL. 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: Zhodnocení konference „15. Pracovní dny v transfuzním lékařství“   

v Ústí nad Labem (dr. Masopust). Výbor STL souhlasí se zveřejněním přenášek ve 
formátu pdf na webu STL. Podmínkou je souhlas autorů přednášek.  

 
Úkol č. 8:  Archivace dokumentů ZTS  

 Návrhy postupů pro archivaci dokumentů pro ZTS – připraví pracovní skupina     
(Procházková, Masopust,Turek, Gašová), která vytvoří návrh. Diskuse k 
připraveným materiálům. Dr. Procházková rozešle upravený text po diskusi. 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. 
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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). 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. Galuszková:  

 prezentovala dotaz MZ určený STL na doporučenou výši zásob kryokonzervovaných 
trombocytů a erytrocytů v krizových transfuzních centrech. Výbor STL doporučuje 
zásobu 30 terapeutických dávek kryokonzervovaných trombocytů. Dr. Galuszková 
připraví návrh odpovědi a vyjádření k počtu kryokonzervovaných erytrocytů. 
 

 Diskuse k významu kryobanky v ÚVN v řešení krizových situací. Dr. Bohoněk 
připraví návrh stanoviska. Dr. Galuszková připraví návrh na využití 
kryokonzervovaných trombocytů a erytrocytů ve vzácných situacích. 
 

 Vyjasnění organizace „16. Pracovních dnů v transfuzním lékařství“. Bude diskutováno 
na příštích jednáních výboru. 
 

 Příprava odborných akcí STL v r. 2017. Bude upřesněno na příští schůzce výboru. 
 

Dr. Masopust:  

 Plánovaná změna v pozici vedoucího redaktora časopisu THD. Prof. E. Faber zvažuje 
možnost dočasného vykonávání funkce. 
 

 Informoval o přípravě hodnocení nejlepšího článku v časopisu THD v r. 2016.  

Bc. Adamcová: 

 informovala o přiznání 10 rezidenčních míst v. r. 2017 pro Sekci sester a laborantů. 
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Doc. Gašová: 
 

 návrh zástupců společnosti Fresenius na založení Aferetických center byl 
projednáván s právníky a poté opět se zástupci společnosti Fresenius. Dle jejich 
vyjádření nemá společnost Fresenius v plánu změnu statutu stávajících Aferetických 
center. Zájem společnosti se má omezit na podporu iniciativy indikujících odborností. 
Společnost Fresenius zašle oficiální stanovisko k navrženým centrům, který bude 
předložen na příštím výboru STL.     

 
Dr. Turek:  

 informoval o rozhodnutí Soudního dvora RE k systému daně z přidané hodnoty. Cituji 
„ Dodání lidské krve, která jsou členské státy povinny osvobodit od daně, nezahrnují 
dodání plazmy z lidské krve, pokud tato plazma není určena k přímému 
terapeutickému využití, ale k výrobě léčivých přípravků“.  
 

Dr. Bohoněk:  
 

 Informoval o průběhu „10. Střešovického transfuzního dne“. Výbor děkuje 
organizátorům za úspěšný průběh konference. 

 

Výbor STL přeje všem členům do Nového roku 2017 co nejvíce zdraví, štěstí a pohody. 

Termín příští schůze výboru STL bude 9. 2. 2017 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.  
 

Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc 

 

 


