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Zápis č. 25 ze schůze výboru STL konané dne 16. května 2013 
 
 

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

 
Hosté:        MUDr. D. Janek 
 
 

Připomínky k minulému zápisu: nejsou 
 
Úkol č. 1  Pracovní skupiny. Úkol trvá. 
 

Úkol č. 5   Registry transfuzní služby. 
K Trans-regu jsou již připojena téměř všechna ZTS. Proto se 1. 4. t. r. ukončil 
provoz Transnetu. Noví zájemci o používání Trans-regu se však mohou dle 
potřeby přihlásit. Nejzásadnější připomínky k registru vyřazených dárců jsou již 
vyřešeny. U registru dárců se vzácnými skupinovými znaky zůstávají nejasnosti 
ohledně postupů při vyšetření dárců a při aktualizaci databáze aktivních dárců, 
včetně komunikace s registrem vyřazených dárců. V plánu je schůzka pracovní 
skupiny pro registry – v průběhu června 2013 (doc. Gašová). 

 

Úkol č.11  Návrh stanoviska k anti–D imunizaci dárců. Úkol trvá. 
– Ministerstvo zdravotnictví na základě doporučení výboru STL oslovilo výrobce 

přípravků registrovaných v ČR s dotazem, zda a za jakých podmínek by měli 
zájem o zpracování hyperimunní anti-D plazmy z ČR (dr. Řeháček). 

  
Úkol č.13  Příprava standardu podání transfuze – úkol trvá. 

− doc. Gašová zaslala upravenou verzi „Doporučení“ členům výboru. Materiál bude 
připraven pro zaslání dalším odborným společnostem do 25. 5. 2013. 
 

Úkol č. 16  Kultivace seznamu zdravotních výkonů. 
− Upravený výkon 09 227 „Podání transfuzních přípravků“ byl schválen na jednání 

Pracovní skupiny pro SZV MZ ČR 16. 5.  t. r. (dr. Řeháček)  
 

Úkol č. 21  Vzorky SEKK. Proběhla ověřovací série v ZTS Hradec Králové. Výsledky budou  
                   vyhodnoceny v průběhu května t. r. (dr. Řeháček) 
 
Úkol č.29  Podpora dárcovství krve. 

      Projekt Zdraví-život-Interspar probíhá (dr. Turek). 
 

Úkol č.30  Dárci krve a užívané léky. Úkol trvá (dr. Řeháček). 
 

Úkol č.32  „ XIV. Pracovní dny v transfuzním lékařství“, Liberec 2013. 
- Termín pro zaslání abstrakt je 15. 6. 2013. 
- V přípravě je konferenční program, včetně Národního aferetického dne. 
-  Do některých sekcí budou pozváni přednášející ze zahraničí. 
- Výbor STL schválil návrhy na ocenění zasloužilých pracovníků v oboru 

transfuzního lékařství (prof. MUDr. M. Bláha, CSc., MUDr. H. Koblížková, 
MUDr. P. Kořínková, CSc., MUDr. J. Kracíková, MUDr. J. Nedvěd, MUDr. E. 
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Tesařová, MUDr. L. Walterová, paní Zdeňka Drobníková, paní Jitka Pavlíková, 
paní Zuzana Pospíšilová a paní Miloslava Šantrůčková). Navržení pracovníci 
budou pozvanými hosty konference (úhrada konferenčního poplatku, ubytování a 
účasti na galavečeru), v jejímž průběhu proběhne slavnostní ocenění (Ocenění na 
ČLS JEP zajistí doc. Gašová, organizační výbor konference zajistí zaslání 
pozvánek oceněným). 
 

Úkol č.33  Projekt Ministerstva dopravy (BESIP) Podpora dárcovství krve (MUDr. Řeháček). 
Organizátor předává kontakty zaregistrovaných osob příslušnému ZTS. Výbor 
vyzývá ZTS, aby byli zaregistrovaní zájemci kontaktování i v případě, že se jedná 
o již registrované dárce (zpětná vazba). Úkol trvá.  

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

− Je třeba upravit indikace patogen inaktivovaných přípravků P-I a P-I trombocytů 
(připraví dr. Řeháček a doc. Gašová). 

 
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 do konce května návrh na úpravy stanov členům výboru STL. 
 

Doc. Gašová:  
- upozornila na materiál STL „Poučení dárce krve“, kde není jednoznačná  

informace o dalším postupu pro dárce krve, pokud patří do některé z         
rizikových skupin. Doporučuje doplnění dokumentu o dříve používanou formulaci     

      „Pokud patříte do některé z uvedených rizikových skupin, krev prosím nedávejte   
      (závěr kapitoly „Výběr dárce“)“.  Výbor s návrhem souhlasí, změna bude    
       zapracována. 
 

MUDr. Řeháček 
− informoval o jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří, která na základě 

jednání s plátci zdravotní péče a vzhledem k nejasnostem v akreditacích předběžně 
doporučila, aby „laboratorní společnosti“ připravily seznam metod (jako 
minimální požadavek) své odbornosti, které by měla každá laboratoř mít 
akreditované, aby bylo možné celé pracoviště uznat jako akreditované. STL 
připraví seznam metod (úkol č. 38). 
  

− Informoval o dopisu prof. U. Rossiho, prezidenta ESTM s prosbou o finanční 
podporu vzdělávacího projektu (ESTM). Výbor zvažuje možnost určité pomoci, 
avšak za předpokladu, že projekt podpoří také ostatní země zúčastněné na kursech. 
Dr. Turek připraví návrh odpovědi. 

 
MUDr. Masopust: navrhl přípravu brožury pro autotransfuzi – výbor souhlasí. 
 
MUDr. Turek informoval o:  

- přípravě na jednání Národní transfuzní komise, která proběhne 22. 5. t. r. 
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- Informoval o průběhu jednání týkajících se VŠ nelékařů. Odbor vzdělávání MZ 
ČR osloví předsedy odborných společností k zaslání jejich stanoviska.  

 
- Informoval o Dni dárců krve, který proběhne 14. 6. t. r. 

 
Výbor STL schválil přípravu: 

– „Doporučení pro skladování a transport krve, krevních složek a transfuzních 
přípravků“. Pověřil MUDr. Bohoňka a MUDr. Masopusta vypracováním 
materiálu.  

– Schválil návrhy na termín pro pořádání „Střešovického transfuzního dne 2013“ na 
den 27. 11. 2013 a na zaměření konference na automatizaci v imunohematologii. 

 
– Schválil návrh na obnovení činnosti pracovní skupiny pro laboratorní sekce, která 

se bude zabývat standardizací laboratorních metod, zejména z pohledu potřeb 
akreditace.  

  
– Výbor projednal návrh MUDr. Kuntscherové na spolupráci se zařízeními 

transfuzní služby – v návrhu žádá poskytnutí osobních údajů dárců krve. 
Vzhledem k riziku zneužití osobních údajů výbor nemůže spolupráci doporučit 
(zákon 101/2000 Sb). 

 
Příští schůze výboru STL bude 27. 6. 2013 v 10:30 hod. v Ústavu hematologie a krevní 
transfuze v zasedací místnosti v budově A. 
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. 

 
 

 


