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Zápis č. 22 ze schůze výboru STL konané dne 24. ledna  2013 
 

 
Přítomni: MUDr. Galuszková, doc. Gašová, MUDr. Kracíková, MUDr. Masopust, MUDr.    
                Písačka, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek  
 
Omluveni: MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, Z. Pospíšilová, PharmDr. Žáková  
 
Hosté:        MUDr. D. Janek 
 
Připomínky k minulému zápisu: nejsou. 
 
Úkol č. 1  Pracovní skupiny. Úkol trvá. 
 

Úkol č. 5   Registry transfuzní služby. 
– Implementace pokračuje. K Trans-regu je třeba připojit pět zbývajících ZTS.   

V průběhu připojování jednotlivých ZTS k Trans-regu zadávaly již připojené 
stanice údaje o vyřazených dárcích do obou systémů Trans-reg i Trans-net. 
Důvodem byla nemožnost přenosu informací ze systému Trans-reg do Trans-netu. 
Většina ZTS je nyní již připojena na Trans-reg. Výbor STL proto doporučuje 
připojeným ZTS zadávat údaje již jen do systému Trans-reg.  
 
Pro nepřipojená ZTS bude ještě po velmi krátkou dobu v provozu systém Trans-
net a možnost přenášení dat z Trans-netu do Trans-regu (tento směr je funkční). 
Doposud nepřipojeným ZTS se však doporučuje urychlené připojení k Transregu. 
Uživatelé Trans-netu budou mít přístup pouze k neúplným údajům.  

 
– Pracovní skupina pro registry dárců krve a krevních složek plánuje v únoru t.r. 

schůzku, které se  zúčastní také dodavatel systému Trans-reg (TIS). V programu je 
mj. řešení testovací databáze a registr vzácných dárců.     
 

Úkol č. 11 Návrh stanoviska k anti–D imunizaci dárců – úkol trvá.  
 

Úkol č.13  Příprava standardu podání transfuze. Připraveno (doc. Gašová).  
− Text je zveřejněn v interní části www stránek STL k připomínkám, termín 

připomínek do 31. ledna 2013.  
 

Úkol č.16  Kultivace seznamu zdravotních výkonů – úkol trvá. 
– MZ vyzvalo odborné společnosti k dokončení kultivace seznamu zdravotních 

výkonů k 31. 3. 2013. STL ukončila kultivaci laboratorních a aferetických výkonů 
v řádném termínu. V přípravě je ještě sdílený kód 09227 –  podání transfuze.  

– Znovu se ověří možnost podání návrhu nového kódu pro extrakorporální 
fotochemoterapii. Možnost podání návrhů nových kódů byla dle 
doporučení zástupců MZ (2012) posunuta na dobu po ukončení kultivace 
stávajících výkonů (doc. Gašová).  

 
Úkol  č. 21 Druhé pracoviště pro přípravu vzorků pro SEKK – úkol trvá. 

 
Úkol č. 29 Podpora dárcovství krve. 

– Projekt Zdraví-život-Interspar probíhá (dr. Turek). 
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Úkol č. 30 Dárci krve a užívané léky. Úkol trvá (dr. Řeháček). 
 
Úkol č. 31 Úprava návrhu Metodického opatření „Standard značení transfuzních přípravků“  

   z r. 2003.   
–  Text byl odeslán na MZ s žádostí o novelizaci stávajícího standardu, předpokládá se 

ještě jedno kolo připomínkového řízení organizované MZ. Ukončeno. 
 
Úkol č. 32  „XIV. Pracovní dny v transfuzním lékařství“.  

– Probíhá příprava 1. oznámení. Konference proběhne ve spojení se 7. Národním 
aferetickým dnem a 5. Libereckou konferencí NLP v oboru hematologie a 
transfuzní služba.  

 
Úkol č. 33 Projekt Ministerstvo dopravy / BESIP / Podpora dárcovství krve (dr. Řeháček).  

– Organizátoři osloví jednotlivá ZTS – úkol trvá. 
 
MUDr. Masopust: 

− Informoval o současné situaci při vydávání časopisu „Transfuze a hematologie 
dnes“. Probíhá hledání vedoucího redaktora. Dr. Masopust zajistí vydání 1. čísla 
časopisu v r. 2013. 
 

MUDr. Řeháček odeslal:  
– na SÚKL žádost o změnu úhrad IPLP na základě změn ve vykazování DPH. 
– na SÚKL žádost o úpravu indikačních omezení pro trombocyty a plazmu patogen 

inaktivované (žádost rozšířena o možnost podání patogen inaktivované plazmy u 
pacientů před alogenní transplantací krvetvorných buněk a po alogenní 
transplantaci krvetvorných buněk (doc. Gašová).   

– k připomínkám Návrh vyhlášky o vzdělávání – termín k 1. 2. 2013. 
– k připomínkám návrh novely zákona 378/2007 Sb. o léčivech. K diskusi na příští 

schůzi výboru STL (věcné a formální nejasnosti ohledně plazmy pro zpracování na 
krevní deriváty a termínu surovina pro další zpracování na léčivé přípravky). 

– Požádal paní Pospíšilovou o přípravu seznamu členů STL, kteří oslaví v roce 2013 
životní jubileum – termín příští schůze výboru STL. 

 
MUDr. Gašová: navrhuje přípravu dotazníku pro vykazování počtu a typů terapeutických  
                           hemaferéz v ČR pro statistická zpracování. Výbor schvaluje. 

– Dotazníky budou rozeslány na jednotlivá pracoviště, která provádějí terapeutické 
výkony. 
 

 
 
Příští schůze výboru STL bude 28. 2. 2013 v 10:30 hod. v Ústavu hematologie a krevní 
transfuze v zasedací místnosti v budově A. 
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. 


