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Zápis č. 24 ze schůze výboru STL konané dne 4. dubna 2013 
 
 

Přítomni:    MUDr. Bohoněk, MUDr. Galuszková, doc. Gašová, Z. Drobníková, MUDr.  
         Kracíková, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová, MUDr. Řeháček,  
                   MUDr. Turek  
 

Omluveni: PharmDr. Žáková  
 

Hosté:        MUDr. P. Biedermann 
 
 

Připomínky k minulému zápisu: 
Do aktuálního zápisu se doplňují čísla úkolů (č. 34 – připomínky k OOP, č. 35 dopis 
ČGPS/článek, č. 36 revize www stránek, č. 37 úprava stanov STL). 
 
Úkol č. 1  Pracovní skupiny. Úkol trvá. 
 

Úkol č. 5   Registry transfuzní služby. 
K Trans-regu jsou již připojena téměř všechna ZTS. Řeší se připojení posledního 
zařízení. Dne 28. 2. tr. proběhla pracovní schůzka pro Registry dárců krve. Zápis 
byl zveřejněn na www STL. V současné době se řeší úpravy některých postupů 
v obou Registrech - jak v Registru vyřazených dárců tak v Registru dárců se 
vzácnými skupinovými znaky. 
 
Výbor STL doporučuje: 
− aby dárci s  protilátkami anti-HBc potvrzenými v NRL byli zadávání do 

Registru jako dárci pozitivní na HBV. Návrh bude zapracován do „Doporučení 
výboru STL pro vyšetření infekčních markerů u dárců“ (úkol č. 38 – odpovídá 
Dr. Masopust). 
 

− Dále diskutováno zajištění komunikace mezi Registry vyřazených dárců a 
dárců se vzácnými skupinovými znaky.  
 

− Dodavatel systému Amadeus bude požádán o přípravu automatizovaného 
přenosu dat a řešení nejasností při přidělování identifikačních čísel jednotlivým 
ZTS, např. po změně informačního systému.  

 

Úkol č.11  Návrh stanoviska k anti–D imunizaci dárců. Úkol trvá. 
– Výbor STL navrhuje, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR, dříve než začne 

jednat se zprostředkovatelskými subjekty, oslovilo výrobce anti-D 
imunoglobulinů používaných  v ČR (např. cestou jejich distributorů), zda a za 
jakých podmínek by měli zájem o zpracování anti-D plazmy z ČR. V případě 
pozitivního ohlasu by MZ mohlo vypsat nebo zorganizovat výběrové či 
poptávkové řízení na možného zpracovatele hyperimunní anti-D plazmy, který 
by přímo bez zprostředkovatele nabídl průhledné a výhodné podmínky pro 
zdravotnictví ČR - nejen pro pacienty (zajištění dodávek anti-D 
imunoglobulinů), ale také pro dárce (problematika imunizace, možných 
komplikací a následné zdravotní péče) a též pro ZTS, která budou hyperimunní 
plazmu odebírat a případně ji testovat. 

 
Úkol č.13  Příprava standardu podání transfuze – úkol trvá. 
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− doc. Gašová zpracuje poslední doručené připomínky a rozešle členům výboru 
konečnou verzi, která bude předložena dalším odborným společnostem k diskusi. 

 

Úkol č.16  Kultivace seznamu zdravotních výkonů. 
− STL zajistila v termínu vypracování nových kódů pro extrakorporální 

fotochemoterapii (doc. Gašová) a pro vyšetření heparinem indukované 
trombocytopenie (dr. Písačka, mgr. Bolcková). 
 

– STL rovněž připravila úpravu znění textů u výkonů odbornosti 222 podle 
požadavků Pracovní skupiny pro seznam zdravotních výkonů MZ včetně úprav 
sdílení výkonů podle dohody mezi STL, Č. společností klinické biochemie a Č. 
společností alergologie a  klinické imunologie. S ohledem na technické 
komplikace při zadání úprav do databáze výkonů poskytlo MZ ČR předsedovi 
STL kontakt na dr. Červenkovou, s jejíž pomocí by měl být problém vyřešen. 
 

Úkol č.21  Pracoviště ZTS Hradec Králové připravuje vzorky pro SEKK. Zkušební kolo 
                  proběhne 17. 4. tr. 
 
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. 
                 Byly připraveny www stránky konference. Termín pro zaslání abstrakt je 15. 6. 
                 2013. 

 

Úkol č.33  Projekt Ministerstva dopravy (BESIP) Podpora dárcovství krve (MUDr. Řeháček). 
Úkol trvá. Zúčastněným ZTS byly předány první kontaktní údaje zájemců o 
dárcovství registrovaných na stránkách projektu. 

 
Úkol č. 34  Návrh na změnu OOP IPLP – úkol trvá. 

− Dr. Řeháček odešle připomínky k platnému OOP - úhrada IPLP (SÚKL) 
s návrhem na stanovení úhrady pediatrické jednotky TBSD a se zpřesněním 
indikací P-I plazmy a P-I trombocytů (navrhovatelé doc. Gašová, dr. Janek). 

 
Úkol č. 35  Reakce na doporučení ČGPS k vyšetřování/imunizaci těhotných – úkol trvá (Dr. 
                   Masopust). 
 
Úkol č. 36 Aktualizace www stránek STL – úkol trvá (Dr. Turek). 
 
Úkol č. 37 Revize stanov STL (revizní komise) – úkol trvá. 

− Dr. Janek zašle návrh na úpravy stanov členům výboru STL. 
 

MUDr. Řeháček 
− informoval o jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří. Zápisy jsou 

dostupné na  www.naskl.cz 
 

− předložil žádost RNDr. Řehákové z Břeclavi o stanovisko k posuzovatelství pro 
ČIA. Výbor STL souhlasí. Dr. Řeháček odešle stanovisko výboru STL na ČIA 
(úkol č. 39). 
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MUDr. Masopust: 

− Informoval o tom, že nové číslo časopisu TaHD bude vydáno v dubnu 2013. 
 

Doc. Gašová: 
− Předložila návrh dotazníku pro evidenci terapeutických hemaferéz v ČR, včetně 

PBPC a lymfocytů. Výbor materiál schválil. Dotazník bude rozeslán na jednotlivá 
zařízení provádějící zmíněné typy výkonů s žádostí o jejich vyplnění. 

 

Z. Drobníková 
− Diskuse k Vyhlášce o vzdělávání NLP – laborantů. Dr. Turek se zúčastní 

spolupráce při přípravě kompetencí a programu vzdělávání pro pozici 
laboratorního asistenta. 
 

− „Harrachhorky 2013“ – přihlášeno 250 účastníků a 47 prezentací. 
 
Výbor STL: 

− souhlasí se žádostí o členství v STL pro: 
− MUDr. Hrůzovou Dagmar, MUDr. Hohlovou Simonu, MUDr. Rouzkovou 

Dagmar, RNDr. Dvořákovou Jaromíru z TKO FN Brno, Mgr. Královou Evu  
z TO Olomouc, Mgr. Očkayovou Danu z HTO Příbram, MUDr. Šťastnou Evu 
z HTO Benešov, Štěpánkovou Janu z HTO Kroměříž, ing. Slavíčkovou Danu 
z HTO Mladá Boleslav. 

 
− Navrhuje zasílání blahopřejných dopisů členům STL v souvislosti s výročími 

narození (50 l, 55 l, 60 l, 65 l a výše). Zajistí vědecký sekretář (doc. Gašová). 
 

− Výbor STL nemá připomínky k novelizaci zákona 372/2011 (zákon o zdravotních 
službách). 

 
− Návrhuje přípravu klasifikace komplikací při odběru krve a krevních složek (dr. 

Turek). 
 
Příští schůze výboru STL bude 16. 5. 2013 v 10:30 hod. v Ústavu hematologie a krevní 
transfuze v zasedací místnosti v budově A. 
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. 

 
 


