
Zápis č. 26 ze schůze výboru STL konané dne 27. června 2013 
 
 

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

 
Hosté:        MUDr. D. Janek 
 

Připomínky k minulému zápisu: Doplnění úkolu č. 39. pro „Doporučení pro skladování a 
transport krve, krevních složek a transfuzních přípravků“. Připraví MUDr. Bohoněk a MUDr. 
Masopust. 

Úkol č. 1   Pracovní skupiny. Úkol trvá. 
 

Úkol č. 5   Registry transfuzní služby. 
– K Trans-regu jsou již připojena téměř všechna ZTS.  
– Pracovní skupina pro registry řeší nejasnosti v postupech při vyšetření dárců a při 

aktualizaci databáze aktivních dárců, včetně komunikace s registrem vyřazených 
dárců. V přípravě jsou postupy pro zadávání dárců se vzácnými skupinovými 
znaky. Tyto postupy budou po jejich schválení zaslány na jednotlivá ZTS. Další 
jednání v plánu v září 2013. Schůzky se zúčastní také ing. Lejdar, TIS. 
 

Úkol č.11  Návrh stanoviska k anti–D imunizaci dárců. Úkol trvá. 
– STL dále sleduje vývoj (dr. Řeháček). 

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

– Návrh standardu schváleného výborem STL byl odeslán centrální e-mailovou 
poštou ČLS k připomínkám předsedům všech odborných společností ČLS JEP,  
vědecké radě ČLK a ČAS. Termín připomínek byl stanoven do 30. září 2013. 
 

Úkol č.16  Kultivace seznamu zdravotních výkonů. 
– Upravený výkon 09 227 „Podání transfuzních přípravků“ byl schválen Pracovní 

skupinou MZ pro SZV. Jednání o kultivaci laboratorních výkonů dále probíhají, 
výbor STL stav sleduje. Úkol trvá (dr. Řeháček, dr. Písačka). 
 

Úkol č.21 Vzorky SEKK. Proběhla ověřovací série v ZTS Hradec Králové.  
– SEKK připravuje smlouvu o spolupráci s FNHK (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. 
- Program konference proběhne v 7 - 9 sekcích dle počtu a kvality dodaných 

abstrakt do uzávěrky (30. 6. 2013). Dr. Řeháček rozešle vedoucím sekcí dodaná 
abstrakta k přípravě programu. Oznámení autorům o přijetí/odmítnutí abstrakta je 
plánováno v první polovině srpna. 

- Abstrakta budou vydána v časopisu THD a určena pro registrované účastníky. 
- V průběhu konference proběhne plenární schůze STL. 

 



Úkol č.33  Projekt Ministerstva dopravy (BESIP) Podpora dárcovství krve (MUDr. Řeháček). 
Úkol trvá. 

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

− Návrh žádosti na SÚKL je v přípravě, doplňují se argumenty a literární odkazy  
pro změnu indikace patogen inaktivovaných přípravků (plazmy a trombocytů). 
Návrh bude odeslán v červenci (připravují dr. Řeháček a doc. Gašová). 

 
Úkol č. 35  Reakce na doporučení ČGPS k vyšetřování/imunizaci těhotných – úkol trvá.   

– Připravuje dr. Masopust – materiál bude zaslán členům výboru STL a také bude 
zaslána starší verze „Doporučení ČGPS“.  

 
Úkol č. 36  Aktualizace www stránek STL – úkol trvá (Dr. Turek). 
 
Úkol č.37  Revize stanov STL (revizní komise) – úkol trvá. 

− Dr. Janek zaslal návrh na úpravy stanov členům výboru STL – bude řešeno na 
příští schůzi Výboru STL. 

 
Úkol č. 38 Seznam metod, které mají být povinně akreditované. STL připraví seznam metod 
                  (dr. Řeháček, dr. Písačka). 
 
Úkol. č. 39 Příprava „Doporučení pro skladování a transport krve, krevních složek a  
                   transfuzních přípravků“. Úkol trvá. Připravují dr. Bohoněka dr. Masopust.  
 

MUDr. Řeháček 
− informoval o jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ze 17.6., která 

doporučila, aby „laboratorní společnosti“ připravily seznam metod, které mají být 
povinně akreditované. STL připraví seznam metod. Zápis jednání je přístupný na 
www.naskl.cz (úkol č. 38) 
 

− informoval o účasti zástupců STL (Dr. Řeháček, Dr. Turek) na jednání, které 
proběhlo na MZ a týkalo se návrhu (Dr. E. Hinterbuchner) na odběr/zpracování 
anti-D hyperimunní plazmy od dárců v ČR.   

 
MUDr. Turek  

informoval o: 
- jednání Národní transfuzní komise dne 22. 5. t. r. Zápis dosud není k dispozici. Po 

jeho přípravě bude zveřejněn na www STL. 
 

- Obdržel další připomínky k návrhu metodického opatření STL „Značení TP“.  
– Výbor zaujímá rezervované stanovisko k možnosti tisku barevných štítků 

AB0 RhD a k možnosti zápisu dalších změn v AB0 RhD. Bude uzavřeno 
na příští schůzi výboru STL.  

 
– Výbor STL podporuje označení trombocytů a plazmy se sníženým rizikem 

TRALI (výběr dárce dle pohlaví, snížení obsahu plazmy v trombocytech 
připravených do směsi náhradních roztoků a plazmy, ověření přítomnosti 
HLA protilátek) . Bude upřesněno na příští schůzi výboru STL. 

 



Po zapracování připomínek bude návrh standardu předán na MZ ČR. 
 

MUDr. Masopust 
- informoval, že časopis THD zůstává do konce roku 2013 v seznamu 

recenzovaných časopisů.  
 

Doc. Gašová 
- Přednesla dotaz České nefrologické společnosti ČLS JEP na možnost souhlasu se 

sdílením výkonu pro výměnnou centrifugační plazmaferézu. Výbor souhlasí za 
předpokladu posouzení a schválení indikací k výkonu a za předpokladu omezení 
centrifugačních postupů pouze na výměnnou plazmaferézu. Změnu sdílení výkonů 
mezi jednotlivými odbornostmi povoluje po projednání Pracovní skupina MZ 
k SZV (seznamu zdravotních výkonů) po předložení žádosti žadatele o sdílení 
(České nefrologické společnosti ČLS JEP) a písemného souhlasu odborné 
společnosti, které výkon patří (STL).  

 
Z. Pospíšilová 

- přednesla žádost o členství v STL pro: MUDr. Dominika Kutače z ÚVN Praha a 
paní Martu Langrovou z TO Brno. Výbor členství schvaluje. 

 
 

Výbor STL prodiskutoval a zaujal stanovisko k žádosti prof. U. Rossiho o poskytnutí podpory 
ESTM formou „ročního členství“ ve výši 5000 €. Výbor STL po zvážení všech možností 
rozhodl, že projekt  finančně nepodpoří. Dr. Turek připraví odpověď. 
 
 
Příští schůze výboru STL bude 19. 9. 2013 v 10:30 hod. v Ústavu hematologie a krevní 
transfuze v zasedací místnosti v budově A. 
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. 

 


