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Zápis č. 20 ze schůze výboru STL konané  1. 6. 2017 
 
 
Přítomni: Bc. M. Adamcová, MUDr. Bohoněk Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. 
Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Procházková, 
MUDr. Řeháček, MUDr. Turek  
 
Hosté: MUDr. I. Meluzínová 
 
Kontrola zápisu č. 19 ze schůze výboru STL konané  dne 27. 4. 2017. Schváleno. 
 
Úkol č. 1:  Návrh úpravy Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust,  
dr. Turek). Aktuální verze “Guide” již vydána. Připomínky právníků budou pravděpodobně 
vloženy do „Poučení“ dárce, dotazník dárce bude aktualizován. Úpravy budou upřesněny na 
příštím jednání. 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). Diskutováno. Členové pracovní skupiny se sejdou 
k jednání dne 13. 7. 2017 v 10:30 h v ÚHKT. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby. Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u 
dárců. Dr. Písačka upřesní požadavky. V program na jednání NTK. Bude diskutováno na 
příští schůzce výboru. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 8: Archivace dokumentů ZTS 
Návrhy postupů pro archivaci dokumentů pro ZTS. Diskuse k uchovávání tištěné a 
elektronické dokumentace. Členové výboru zašlou do připomínky 15.6. 2017. Dokument 
bude poté zaslán na SÚKL (dr. Turek, dr. Procházková). Úkol trvá. 
 
Úkol č. 9: Podpora pro členy STL při vzdělávacích akcích (autoři vyzvaných přednášek, 
podpora publikační činnosti a pod) – dr. Procházková, dr. Galuszková. Dopisy firmám 
odeslány. Podpora přislíbena dvěma společnostmi. V přípravě smlouva s ČLS JEP (dr. 
Galuszková). Ukončeno.  
 
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.  

 
Výbor STL doporučuje uplatnění stejných nároků na personální vybavení jak pro „mateřská“ 
pracoviště tak pro detašovaná pracoviště.  
Proběhla diskuse k vazbě počtu výkonů a předepsaného personálního vybavení pracovišť.  
Výbor nedošel ke konsenzu, bude diskutováno na příští schůzi výboru STL. Dr. Řeháček 
připraví návrh odpovědi pro RAKL do 29.6. 2017. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 16: Změny ve „vyhlášce o lidské krvi“ Návrh změn připraven a odeslán na SÚKL a 
MZČR (dr. Turek, dr. Řeháček).  
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 Dále byly diskutovány návrhy na úpravu § 4 vyhl č. 143/2008 Sb. (doplnění  požadavku 
NAT testování odběrů krve/krevních složek). Výbor STL v souladu se svým doporučením 
z r. 2016 podporuje i nadále zavedení NAT. Doporučuje provádění NAT u HIV a HCV a 
dále zavedení vyšetření HBcAb. Návrh na způsob vyšetření syfilis bude upřesněn. 
Požadavky výboru STL budou předmětem jednání na NTK v červnu 2017. Úkol trvá.  

 
Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky.  
 Podklady ke kalkulaci kryokonzervovaných transfuzních přípravků připravuje dr. 

Bohoněk. Pro nejasnosti s přípravou DMSO prodlouženo. Možná spolupráce s paní J. 
Pavlíkovou, dříve SÚKL, nyní Pharmeca. Návrhy a podklady by měly být následně 
předány k jednáním na SÚKL. Úkol trvá. 
 

 Na podnět zástupce krizových center proběhla diskuse k závažným technickým 
problémům při udržování zásoby 50 terapeutických dávek trombocytů. Doposud není 
vyjasněna úhrada DMSO. Podnět má být projednáván na schůzi NTK v červnu 2017. 

 
Úkol č. 57: „Standard podání transfuzních přípravků“ – příprava příručního letáku. 
Výbor STL má záměr připravit stručné pokyny pro podání transfuzních přípravků 
formou„příručního letáku“. Připravují doc. Gašová  a dr. Procházková. Příprava pokračuje, 
bude projednáváno na příští schůzce v září tr. Úkol trvá. 

 

Různé: 
 
Dr. Galuszková:  
 Informovala o stížnosti dr. Zákoucké(NRL pro syfilis) ohledně obtíží s úhradou 

konfirmačních vyšetření pro ZTS. Odbornost 222 však má oprávnění požadovat vyšetření 
vzorků dárců v NRL. Dr. Řeháček odešle dopis na VZP s upozorněním na povinnost ZTS 
žádat o vyšetření vzorků dárců v NRL. 
 

 Dr. Pagáčová žádá výbor STL o souhlas s vykonáváním funkce odborné posuzovatelky 
pro ČIA. Výbor souhlasí.  

 
 Informovala o „18. Českém hematologickém a transfuziologickém sjezdu“, který se bude 

konat 16.9. – 18. 9. 2018 v Praze v kongresovém centru Clarion. 
  
 Zúčastnila se společně s dr. Masopustem jednání redakční rady THD v Olomouci. 

Projednávány návrhy na úpravu složení redakční rady, na další odborné zaměření časopisu 
a na přípravu elektronické a tištěné formy. Požadavky budou upřesněny a projednávány na 
příští schůzce výboru v září 2017.  
 

Mgr. Bolcková:  
 Upozornila na problémy s vykazováním kódů pro genotypování antigenů erytrocytů a 

trombocytů. Výkony jsou potřebné posouzení shody mezi dárcem a příjemcem transfuze. 
Dr. Řeháček připraví dopis Společnosti lékařské genetiky a genomiky s žádostí o sdílení 
uvedených kódů s 222.  

 
Doc. Gašová:  
 Upozornila na zájem některých pracovišť používajících mimotělní eliminační techniky 

ustanovit Aferetická centra, která zajišťují vysoce specializovanou péči v nemocničních 
zařízeních. Centra by mohla pomáhat v jednáních se zdravotními pojišťovnami v otázkách 
provádění a úhrady aferetických terapeutických výkonů. Ustanovení center by nebylo 
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provázeno změnami statutu nebo organizačními a personálními změnami.  Výbor STL 
nemá námitky k přípravě podkladů pro ustanovení Aferetických center v odbornosti 222.  
Podklady se začnou připravovat a budou podrobně diskutovány na schůzce výboru v září 
tr (doc. Gašová). 

 
Příští schůze výboru STL se bude konat 21. 9. 2017 v 10:30 h v ÚHKT, budova A. 
 
Schůzka pracovní skupiny pro přípravu Doporučení pro potransfuzní reakce je v plánu 
13.7. 2017 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.  
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc 
 
  
 


