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Zápis č. 18 ze schůze výboru STL konané  30. 3. 2017 
 
 
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová,       

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

 
Omluveni: Mgr. Bolcková  
Hosté:        MUDr. Biedermann 
 
 
Kontrola zápisu č. 17 ze schůze výboru STL konané  dne 9. 2. 2017 –  informace o zákonu o 
univerzitních nemocnicích nebudou komentovány (doc. Gašová). Schváleno. 
 
Úkol č. 1:  Návrh úpravy Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust,  
dr. Turek) – bude aktualizováno po vydání nové verze “Guide”. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 2: Vznik nového doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a 
komplikacím vzniklým v souvislosti s transfuzí (dr. Procházková, dr. Masopust, 
doc. Gašová, dr. Galuszková, dr. Turek). Dne 27. 4. 2017 od 14:00 proběhne schůzka  
členů pracovní skupiny k návrhu na strukturu dokumentu. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby. Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u 
dárců. Dr. Písačka upřesní požadavky. Bude diskutováno na příští schůzce výboru. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 6: „15. Pracovní dny v transfuzním lékařství“– zveřejnění přednášek po souhlasu 
autorů (dr. Masopust). Splněno. Ukončeno. 
 
Úkol č. 8: Archivace dokumentů ZTS 
Návrhy postupů pro archivaci dokumentů pro ZTS. Proběhla diskuse k navrhovaným 
úpravám, které byly rozeslány členům výboru. Další návrhy budou projednávány na příští 
schůzce výboru. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 9: Podpora pro členy STL při vzdělávacích akcích (autoři vyzvaných přednášek, 
podpora publikační činnosti a pod). dr. Procházková, dr. Galuszková. 
Dr. Galuszková připravila a odeslala dopis vybraným firmám. V přípravě rovněž smlouva s 
ČLS JEP. Úkol trvá.  
 
Úkol č. 14: Jednání NASKL-RAKL dne 13. 1. 2017(informoval dr. Řeháček. Zápis z 
jednání je dostupný na www.naskl.cz – zápisy jednání Rady). Laboratorní odbornosti 
(společnosti) byly vyzvány k diskuzi a vypracování stanoviska k: 

 problematice personálního vybavení detašovaných pracovišť, 
 definici požadavků na personální vybavení pracovišť,  např. v závislosti na počtu a 

typů prováděných laboratorních výkonů, aby bylo zamezeno redukci personálu na 
minima stanovená v personální vyhlášce.  

Členové výboru STL rozešlou své návrhy řešení. Bude projednáno na příští schůzce v dubnu 
2017. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 15: Vykazování a úhrada titrace anti-A / anti-B – aktuální frekvenční omezení 
neumožňuje úhradu vyšetření titrace protilátek (výkon 22339) u pacientů po 
nestejnoskupinové transplantaci orgánů (např. jater, ledvin aj.),  kdy je nutné sledovat titry 
anti-A / anti-B častěji, než stanovují frekvenční omezení (1×/ týden). Výbor STL požádal o 
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doplnění výjimky z frekvenčního omezení také pro nestejnoskupinové transplantace orgánů 
na PS-SZV MZ (dosud je možná výjimka pouze pro transplantace kostní dřeně a potransfuzní 
reakce). Návrh byl schválen na jednání PS-SZV v březnu 2017. Očekává se zápis z jednání a 
úprava registračního listu (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. 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). Výbor STL požádal PS-SZV MZ o 
projednání dříve (2013) dohodnutých úprav sdílení výkonů mezi 222 a 801 a 222 a 
813. Úprava sdílení byla projednána a odsouhlasena PS-SZV v lednu 2017. Aktuální 
podoba sdílení výkonů odbornosti 222 pro ostatní odbornosti je zveřejněna na www 
stránkách STL. Výbor STL požádal Českou společnost pro klinickou biochemii 
(výkony 801) a Českou společnost alergologie a klinické imunologie (výkony 813), 
aby pracovištím své odbornosti daly úpravu sdílení na vědomí. Úkol ukončen. 

Úkol č. 57: „Standard podání transfuzních přípravků“. 
Výbor STL má záměr připravit stručné pokyny pro podání transfuzních přípravků 
formou„příručního letáku“. Připravují doc. Gašová  a dr. Procházková (další zájemci o 
spolupráci se mohou přihlásit u doc. Gašové). Úkol trvá. 
 
Různé: 
 

Dr. Galuszková:  
 postupy EU direktivy o SVP  a  „Guide SVP“ bude nutné zapracovat do vyhlášky o lidské 

krvi. V přípravě návrhy na aktualizaci vyhlášky (dr. Turek, dr. Řeháček - nutná součinnost 
výboru STL). 

 
 Navrhla přípravu kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky. Připraví dr. 

Bohoněk ve spolupráci s paní J. Pavlíkovou – do příští schůzky výboru.    
 
 Příprava odborných akcí STL v r. 2018. Bude upřesněno na příští schůzce výboru. 
 
 Celostátní hematologický sjezd bude pořádán v druhé polovině září 2018 v Praze. 

Konference bude probíhat ve spojení s Dny laboratorní hematologie a se sjezdem 
Společnosti pro trombózu a hemostázu. Bude oslovena také Společnost pro transfuzní 
lékařství. V roce 2018 se nebude konat Pražský hematologický den a Brněnské 
hematologické dny.  

 
 

Z. Drobníková:  
 informovala o přípravě „XXIX. Celostátní konference laborantů a sester 

Harrachohorky“, termín 23.- 25. 4. 2017 (hotel Sklář, Harrachov). 
 

            Dr. Řeháček: 
 požádal o poskytnutí záštity STL Východočeskému regionálnímu semináři, který  

pořádá Transfuzní oddělení FN Hradec Králové ve dnech 12. - 13. dubna 2017. Výbor 
STL souhlasí. 
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 Informoval o akci Daruj krev s Českým rozhlasem, která proběhne ve dnech              

1. - 19.  června 2017. Výbor STL ponechává na rozhodnutí každého ZTS, zda se do akce 
zapojí. 

 
 Informoval o výzvě ČIA připravit aktivní prezentaci na seminář ČIA pro 

zdravotnické laboratoře, který se uskuteční 13. 6. 2017 v Praze. Výbor STL rozhodl 
neúčastnit se aktivně tohoto semináře. 

 
Dr. Galuszková, dr. Masopust: Změna  v pozici vedoucího redaktora časopisu Transfuze 
a Hematologie dnes . Vedoucím redaktorem byl jmenován prof. Faber. STL zajistí 
posuzování článků týkajících se transfuzní problematiky (dr. Turek).  
 
Doc. Gašová: předložila návrh na přijetí nových členů do STL:  

      MUDr. Miriam Lánská, FN Hradec Králové; MUDr. Renata Steinbauerová,      
      nemocnice na Bulovce; Jitka Dušková, UNICA plazma s r.o.; Kateřina Jelínková,   
      HTO Chomutov; Výbor schválil. 
 
 
Příští schůze výboru STL bude 27. 4. 2017 již v 10:00 h v ÚHKT, budova A. 
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc 
 
 


