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Zápis č. 21 ze schůze výboru STL konané  21. 9. 2017 
 
 
Přítomni: Bc. Adamcová, Mgr. Bolcková, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. 
Řeháček, MUDr. Turek  
 
Omluveni: MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. 
Procházková 
 
Kontrola zápisu č. 21 ze schůze výboru STL konané  dne 21. 9. 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. 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). V přípravě. 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. NTK bude ověřovat možnosti. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 8: Archivace dokumentů ZTS 
Návrhy postupů pro archivaci dokumentů pro ZTS. Dokument byl odeslán na SÚKL a 
očekává se odpověď (dr. Turek, dr. Procházková). Úkol trvá. 
 
Úkol č. 14: Jednání NASKL – RAKL – problematika detašovaných pracovišť                      
 Dr. Řeháček: podle stanoviska MZ pojem "detašované pracoviště" nemá žádný legislativní 

podklad. RAKL doporučila NASKLu, aby i nadále prosazoval zásadu, že adresa, na které vznikají 
laboratorní výsledky, musí splňovat všechny podmínky pro provoz laboratorního pracoviště, 
včetně plného personálního zajištění. Dr. Řeháček připravil a odeslal dopis RAKLu se 
stanoviskem STL s doporučením pro uplatnění stejných nároků na personální vybavení jak pro 
„mateřská“ pracoviště tak pro detašovaná pracoviště. Ukončeno. 

 Dr. Řeháček informoval o proběhlém jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří 
dne 29. 6. 2017. Zápis je dostupný na www.naskl.cz.  

 Diskuze o vazbě počtu výkonů a předepsaného personálního vybavení byla odložena na 
příští schůzi výboru. Úkol trvá.  

Úkol č. 16: Změny ve „vyhlášce o lidské krvi“  
 Návrh změn nutných pro naplnění požadavků „nové GMP direktivy EU“ byl připraven na 

MZ ve spolupráci se SUKL a STL (dr. Turek, dr. Řeháček). Za STL v této fázi 
ukončeno. STL bude sledovat další vývoj.   
 

 Dále byly diskutovány návrhy na úpravu § 4 vyhl č. 143/2008 Sb. k doplnění požadávků 
NAT testování  odběrů krve/krevních složek. Výbor STL v souladu se svým doporučením 
z r. 2016 podporujícím zavedení NAT testování (předáno na jednání NTK), připraví návrh 
na úpravu § 4 vyhl č. 143/2008 Sb., který bude zahrnovat také požadavek na minimální 
citlivost testu. Výbor STL odeslal na MZ návrh finančních nákladů na zavedení 
vyšetřování NAT u dárců krve a krevních složek v ČR. Úkol trvá.  
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Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky.  
 Podklady ke kalkulaci kryokonzervovaných transfuzních přípravků připravuje dr. 

Bohoněk. Úkol trvá. 

 
Úkol č. 57: „Standard podání transfuzních přípravků“ – příprava příručního letáku. 
Výbor STL připravuje stručné pokyny pro podání transfuzních přípravků formou „příručního 
letáku“(doc. Gašová, dr. Procházková). Úkol trvá. 
 
Různé: 
 
Dr. Galuszková  
 Výbor STL schválil žádost o převzetí záštity nad odborným seminářem Vamex/Vivacom 

v Brně 4. a 5. 10. 2017. 
 

 Dr. Kubešová žádá výbor STL o převzetí záštity nad odbornou akcí „Trombocyty  
v netransfuzních indikacích“. Výbor se vyjádří po předložení odborného programu. 
 

- Diskuze k dárcovské základně v ČR. Výbor doporučil její analýzu.  
 
Dr. Turek  
 Informoval o zasedání NTK, kde byly projednávány postupy pro zvýšení bezpečnosti 

krevní transfuze (postupy při výběru dárců, prevence přenosu WNV, testování NAT 
HIV/HBV/HCV, účelná hemoterapie …). Oficiální zápis z jednání zatím není k dispozici. 

 
Bc. Adamcová 
 Informovala o tom, že Výbor NLZP připravuje otázky k písemnému testu odborných 

znalostí u povolání zdravotní laborant  pro absolvování aprobační zkoušky. 
 
Dr. Řeháček 
- Informoval o dotazu KHS Královéhradeckého kraje, zda je možná kontrola právě 

vydávaného transfuzního přípravku s registrem osob vyřazených z dárcovství krve 
(Transreg). Diskutováno k možnostem registru se závěrem:  
 
- NROVDK, který měl být zřízen MZ, je stále nefunkční. 
- S funkčním Transregem se vždy kontroluje dárce v okamžiku příchodu na odběr 

v ZTS. 
- Kontrola každého přípravku vyrobeného z tohoto odběru v okamžiku výdeje možná 

není (KB nejsou napojeny na Transreg, při distribuci přípravků nejsou údaje o dárci na 
štítku - povinná anonymita mezi dárcem a příjemcem). 

- Výbor prověří, zda se v případě vyřazení dárce v Transregu jedním ZTS po následné 
aktualizaci dat v jiné ZTS objeví aktivní zpráva, že dárce, který byl v Transregu 
vyřazen, byl v minulosti odebrán. 

 
Doc. Gašová:  
 Probíhá příprava podkladů pro Aferetická centra, která zajišťují vysoce specializovanou 

péči v nemocničních zařízeních. Centra by měla spolupracovat se zástupci indikujících 
odborností a pomáhat v jednáních se zdravotními pojišťovnami v otázkách provádění a 
úhrady aferetických terapeutických výkonů. Ustanovení center by nebylo provázeno 
změnami statutu nebo organizačními a personálními změnami. Výbor STL nemá námitky 
k přípravě podkladů pro ustanovení Aferetických center v odbornosti 222.   
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Příští schůze výboru STL se bude konat 19. 10. 2017 v 10:30 h v ÚHKT, budova A. 
 
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc 
 
  
 


