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Zápis č. 23 ze schůze výboru STL konané dne 28. února 2013
Přítomni: MUDr. Masopust, MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Kracíková,
MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek,
Omluveni: MUDr. Galuszková, doc. Gašová, PharmDr. Žáková
Hosté:
MUDr. D. Janek
Připomínky k minulému zápisu:
připomínka MUDr. Turka k doplnění stanoviska výboru STL k problematice akreditace pracovišť
pro doškolování VŠ lékařů do zápisu – viz níže.
Úkol č. 1 Pracovní skupiny. Úkol trvá.
Úkol č. 5 Registry transfuzní služby.
Implementace pokračuje, jednání pracovní skupiny 28. 2. 2013 ve 14.00 hod.
Úkol č.11 Návrh stanoviska k anti–D imunizaci dárců. Úkol trvá.
Úkol č.13 Příprava standardu podání transfuze - doc. Gašová zpracuje došlé připomínky
a rozešle členům výboru konečnou verzi.
Úkol č.16 Kultivace seznamu zdravotních výkonů.
Ing. Rögnerová z MZ ČR žádá od STL zaslání souhlasu České společnosti klinické
biochemie a České společnosti alergologie a klinické imunologie s úpravou/zrušením
sdílení výkonů (801, 813) - zajistí MUDr. Řeháček.
Pracovní skupině pro SZV bude odeslán návrh nových výkonů odbornosti 222
- fototerapie - navrhovatel doc. Gašová
- vyšetření heparinem indukované trombocytopenie - navrhovatel MUDr. Písačka.
Úkol č.21 Pracoviště ZTS Hradec Králové připravuje vzorky pro SEKK, očekává se příprava
zkušebního kola.
Úkol č.29 Podpora dárcovství krve.
Projekt Zdraví-život-Interspar probíhá (MUDr. Turek).
Úkol č.30 Dárci krve a užívané léky. Úkol trvá. (MUDr. Řeháček).
Úkol č.32 „ XIV. Pracovní dny v transfuzním lékařství“, Liberec 2013.
Organizační výbor sdělil zajištění pronájmů konferenčních prostor, účastnické
poplatky se plánují ve stejné výši jako v minulém roce.
Úkol č.33 Projekt Ministerstva dopravy /BESIP/ Podpora dárcovství krve (MUDr. Řeháček).
- Organizátoři osloví jednotlivá ZTS, předpokládané spuštění projektu v březnu 2013.
Úkol trvá.
MUDr. Řeháček:
- zpracoval připomínky k platnému OOP - úhrada IPLP (SÚKL). Výbor souhlasí s návrhem
na stanovení úhrady pediatrické jednotky TBSD a se zpřesněním indikací P-I plazmy a P-I
trombocytů (navrhovatel doc. Gašová). Výbor navrhuje doplnit zpřesnění formulace
indikace podání plazmy (navrhovatel MUDr. Janek). Návrh bude zaslán na SÚKL.
- informuje, že zaslal MZ ČR souhlas STL s distribucí přípravku Octaplas firmy
Octapharma.
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- referuje o schůzce na MZ ČR dne 26. 2. 2013, při níž byly vypořádány připomínky
odeslané odbornými společnostmi ke vzdělávání VŠ lékařů (novelizace vyhl. 185). MZ
akceptovalo připomínky odeslané výborem STL (připomínky odeslány jako společné
stanovisko s Českou hematologickou společností - doc. Čermák).
- informuje o návrhu Grada Publishing na udělení ceny odborné společnosti publikaci
Transfuzní lékařství, s možností dále uvažovat o návrhu i na cenu předsednictva ČLS JEP,
výbor souhlasí, návrhy zašle MUDr. Řeháček.
- sděluje, že zaslal odpověď výboru STL na dotaz ředitele IPVZ týkající se nutnosti
akreditace pracovišť. Zaslané stanovisko výboru STL: Výbor STL nepovažuje akreditaci
pracovišť poskytujících vzdělání odborným pracovníkům v laboratorních metodách
v základním kmeni za nutnou.
- informoval o žádosti ÚOKFK České Budějovice adresované STL o podání informace, zda
STL iniciovala změnu znění ust. § 32 odst. 2 vládního návrhu na vydání zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách a zda uzavřela smlouvu se subjekty, které
provozují komerční plazmaferetická centra v ČR. Předložil kopii vypracované odeslané
odpovědi – příloha.
- informuje o podnětu prim. Meluzínové týkajícího se nového Doporučení
Gynekologicko-porodnické společnosti o vyšetřování žen v průběhu těhotenství.
Výbor navrhuje zaslat Gynekologicko-porodnické společnosti Doporučení STL k
této problematice a uvažovat o vypracování souhrnného článku vč. kasuistik pro
odborný gynekologický časopis. Pověřen MUDr. Masopust.
- navrhuje výboru STL odsouhlasit prohlášení ČLS JEP k výzvě ČLK. Výbor souhlasí.
- předkládá k diskuzi doplnění doporučení STL k způsobilosti dárců krve. Výbor po diskusi
navrhuje doplnění doporučení o:
a) lokální aplikace autologních přípravků (např. trombocytů) do kloubů - dočasné
vyřazení v průběhu léčebné série a na 7 dnů po jejím ukončení
b) po ukončení léčby závislosti na alkoholu vyřazení na 1 rok
- iniciuje revizi informačních textů na stránkách STL - nutná úprava a aktualizace,
návrh připraví MUDr. Turek.
- MUDr. Bohoněk do té doby zajistí aktualizaci vybraných informací a odstranění
informací o benefitech pojišťoven.
MUDr. Masopust
-informuje o současné situaci při vydávání časopisu „Transfuze a hematologie
dnes“. Pokračuje hledání vedoucího redaktora. MUDr. Masopust předložil
grafický návrh prvního čísla časopisu v r. 2013.
- Janssen Cilag s.r.o. přislíbil 200 000,- Kč na placení předplatného pro členy STL
a ČHS. Pokud částka nebude postačovat, budou muset být výdaje pokryty z peněz
odborných společností.
- iniciuje vypracování Doporučení odborné společnosti v oblasti validace přepravy
plazmy.
MUDr. Kracíková
- daňové odpisy pro dárce krve jsou poskytovány za každý bezplatný odběr plné
krve a jejích součástí do celkové výše 15% daňového základu
MUDr. Janek
- informuje o práci na kontrole Stanov STL,
Stanovy z roku 2011 byly schváleny členskou schůzí STL. Revizní komise předloží návrh
na úpravu stanov tak, aby byly v souladu se Stanovami ČLS J.E.P. Návrh bude zaslán
členům STL k připomínkám, výbor STL po zapracování připomínek předloží konečnou
verzi ke schválení na plánované členské schůzi STL v říjnu 2013 v rámci programu XIV.
Pracovních dnů v Liberci.
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Z. Drobníková
- informuje o přípravě „Harrachohorek“, konstatuje malý počet přednášek v oblasti
transfuzní problematiky. Konečný termín k zaslání přednášek posunut na 15. 3. 2013.
- informuje o jednání 22. 2. 2013 na MZ ČR o vzdělávání zdravotních laborantů,
pozice laboratorní asistent i přes připomínky odborných společností zůstává.
- postgraduální vzdělávání - vzneseny požadavky na snížení počtu oborů, specializace
hematologie a transfuzní služba beze změn.
- proběhla diskuze o délce a místu trvání odborné praxe, jednání bude pokračovat.
MUDr. Písačka
- informuje o možnostech přeřazení části laboratorních diagnostik z kategorie
DPH 21% do kat. DPH 15%. Rozešle členům výboru dostupné podklady.
Příští schůze výboru STL bude 4. 4. 2013 v 10:30 hod. v Ústavu hematologie a krevní
transfuze v zasedací místnosti v budově A.
Zapsala: MUDr. Jitka Kracíková

Příloha: 1)Žádost ÚOKFK o podání informace z 28.1.2013
2) Odpověď STL na žádost ÚOKFK z 31.1.2013
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