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Zápis č. 26 ze schůze výboru STL konané  26. dubna 2018 
 
Přítomni: Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková, doc. MUDr. Gašová,  
                 MUDr. Písačka, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek  
 
Omluveni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, MUDr. Masopust, MUDr. Procházková 
Hosté:        MUDr. Biedermann 
 
Kontrola zápisu č. 25 ze schůze výboru STL konané  dne 1. 3. 2018 – bez připomínek. 
 
Výbor STL vyhlašuje v souladu se Stanovami STL (&9, Volební řád) konání voleb. První 
kolo proběhne v termínu červen-srpen 2018, druhé kolo v termínu září – říjen 2018. Členové 
výboru navrhnou k příštímu jednání členy volební komise. 
 
Úkol č. 1:  Návrh úpravy Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust,  
dr. Turek). Aktuální verze “Guide” již vydána. Připomínky právníků budou pravděpodobně 
vloženy do „Poučení“ dárce, dotazník dárce bude aktualizován. Výbor navrhuje počkat 
s úpravami do května 2018, kdy vejde v platnost legislativa EU o ochraně osobních údajů 
(GDPR). Úkol trvá. 
 
Úkol č. 2: Vznik nového doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a 
komplikacím vzniklým v souvislosti s transfuzí. Revidovaný návrh bude projednán v pracovní 
skupině, poté předložen výboru  (dr. Procházková, dr. Masopust, dr. Galuszková, dr. Turek) 
Úkol trvá. 
 
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.  

- Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u dárců. Očekává se, že MZ 
vypíše v r. 2018 soutěž o projekty, kde bude jedním z temat podpora registrů a 
dárcovství krve. Podklady pro žádost připraví dr. Písačka, mgr. Bolcková a dr. 
Bohoněk. Dr. Písačka navrhne definici “vzácného dárce krve”. Úkol trvá. 
 

- Transreg  
- Dle konzultace s právníkem provoz Transregu vyhovuje požadavkům GDPR. 

Výbor STL ještě výžádá písemný závěr (doc. Gašová). Úkol trvá. 
 

- Výbor STL ověřoval na ÚZIS MZ stav přípravy Národního registru osob 
vyřazených z dárcovství krve. Registr není doposud v provozu. Dr. Řeháček 
obdržel vyjádření o tom, že v ÚZIS proběhl výběr nového správce všech 
registrů, který se seznamuje s jejich funkčností. Do konce května by měl být 
výbor osloven novým správcem (info ing. Nechanská, ÚZIS). Výbor STL 
zatím nemá žádnou aktuální informaci. (Dr. Řeháček). Úkol trvá.  

Úkol č. 14: Jednání NASKL – RAKL  
Dr. Řeháček: probíhá diskuze o vazbě počtu výkonů a předepsaného personálního vybavení. 
Beze změn. Od června 2017 neproběhla žádná schůze RAKL. Úkol trvá.  
 
Úkol č. 16: Změny ve „vyhlášce o lidské krvi“  
 Výbor STL zaslal na MZCR návrh připomínek k vyhlášce. Připomínky budou zveřejněny 

na webu STL (dr. Galuszková). Úkol trvá. 
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Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky.  
 SÚKL zveřejnil OOP 1-18, ve kterém jsou uvedeny ceny kryokonzervovaných 

transfuzních přípravků. Další jednání k cenám a úhradám proběhne na SÚKLu 3. 5. tr.   
(dr. Bohoněk, dr. Řeháček, dr. Turek). Úkol trvá. 

 
Úkol č. 18: Český hematologický a transfuzní sjezd 16.-19. 9. 2018, Praha, Clarion.  
 Vědecký výbor konference souhlasil s návrhy na edukační přednášky (“Potransfuzní 

reakce a události, Současná infekční rizika v transfuzní službě, Nové postupy v léčebných 
aferézách, Imunohematologie-role molekulárně genetického vyšetřování, HON – 
vyšetřovací metody a prevence v éře anti D profylaxe v 28. týdnu těhotenství, Substituce 
trombocytů”). Termín pro zaslání abstrakt je do 15. 5. 2018. Úkol trvá. 

 
Úkol č. 57: „Standard podání transfuzních přípravků“– příprava příručního letáku 
Probíhá vypořádání připomínek (doc. Gašová). Úkol trvá. 
 
Různé: 
 
Dr. Galuszková  
 Odešle na MZČR stanovisko výboru STL k darování krve v souvislosti s cestováním. 

Výbor doporučuje dočasné přerušení dárcovství při návštěvě oblastí s výskytem více než 
10 přenosů WNV za rok (Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Itálie). 
 

 Prof. E. Faber žádá o přípravu publikací do výročního čísla časopisu THD, který byl 
založen před 25 lety, např. „25 let vývoje transfuzního lékařství v ČR“. Výbor navrhne do 
příští schůze tematické okruhy a autory článků. 

 
 Návrh na snížení frekvence verifikací u kvalitativních metod na dvouletý interval. 

Pracovní skupina pro imunohematologii navrhne novou verzi „Doporučení STL“                
(Mgr. Bolcková).  

 
 Projednávána žádost Bc. Adamcové k používání HDR před použitím a po použití 

ochranných rukavic u každého odběru krve. Výbor STL akceptuje, že aktuální praxe není 
optimální. Doporučuje připravit nový postup, který by mohl být navržen v souvislosti as 
aktualizací vyhlášky. 

 
 Proběhlo jednání vědecké rady SEKK. Dr. Písačka a dr. Řeháček referovali stanovisko k 

vyšetření infekčních markerů u nativních vzorků. V neodkladných situacích SEKK 
nebude předem vyžadovat výsledky vyšetření. 

 
 12. Střešovický transfuzní den se bude konat 15. 11. 2018 v hotelu Pyramida na 

téma použití plné krve v urgentní medicíně a léčbě masivního krvácení a použití 
transfuzních přípravků a krevních derivátů v přednemocniční péči a na urgentních 
příjmech. Na konferenci je předjednání spolupráce se Společností urgentní medicíny a 
medicíny katastrof a České společnosti anestesiologie a resuscitace. Podařilo se zajistit 
účast  předních odborníků z USA, Kanady, Francie, Norska a Izraele (Dr. Bohoněk). 
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Dr. Biedermann  
 Žádá o zaslání zprávy o hospodaření STL za r. 2017. 

  
Z. Drobníková 
 Informovala o úspěšném průběhu „XXX. Harrachhorek“ 2018 v termínu 22. 4. – 24. 4. tr.  

Výbor STL poděkoval organizátorům paní Z. Drobníkové a dr. P. Brzákovi. 
  

 
Doc. Gašová  
 Probíhají připravy 10. Národního aferetického dne, který se bude konat 31. 5. 2018 v 

Praze v Lékařském domě. Přihláška a program konference jsou zveřejněny na webu STL. 
 

 Pokračuje vypořádání připomínek a úprava návrhu dokumentu pro Aferetická centra 
vysoce specializované péče. Návrh se týká zaměření a technického a personálního 
vybavení center.   

 
Dr. Písačka 
 Diskuse k změnám v legislativě od března tr. Zákon 36/2018, kterým se mění zákon 

378/2007 o léčivech. V zákonu byly upraveny povinnosti provozovatele ZTS. Byla 
především doplněna povinnost vykonávat činnost v souladu s povolením k výrobě 
transfuzních přípravků a dodržovat pravidla SVP. 

 
Dr. Turek 
 Upozornil na potřebu přípravy postupu pro konfirmační vyšetření po zavedení NAT 

vyšetření infekčních markerů u dárců. 
 
Dr. Řeháček 
 Informoval o:  

 programu pro řešení infekce HIV/AIDS (zveřejněno ve Věstníku MZČR, březen 
2018), 
 

 publikaci nového „Doporučení pro ŽOK“ (Anesteziologie a intenzivní medicína, 
4, 2017), 
 

 předběžném jednání s dr. Šustkovou (VZP) o možnosti rekalkulace výkonů 
odbornosti 222. Výbor STL doporučuje „aktualizaci kalkulací“ všech výkonů a 
navrhuje schůzku se zástupci VZP. Bude upřesněno začátkem května t.r. (dr. 
Řeháček, dr. Písačka, doc. Gašová, dr. Turek) 

 
Výbor STL souhlasí s přijetím nových členů do STL: 
Mgr. Radka Čermáková – FN Ostrava, Marcela Kabeláčová – FN Ostrava, Michaela 
Sekáčová – FN Ostrava, Kristýna Mecnerová  - FN Ostrava, Bc. Romana Zaydlerová – FN 
Ostrava, Lucie  Janíková -  FN Ostrava, Andrea Medvedová – FN Ostrava, Adéla 
Šenkyříková – FN Ostrava, Radana Fedorčáková – FN Ostrava, Milan Kramár – FN Ostrava, 
Věra Homolová – FN Ostrava, Zdeňka Náhlíková – FN Ostrava, Bc. Kateřina Kašparová – 
FN Ostrava, Mgr. Zuzana Surčeková – FN Ostrava, Mgr. Jitka Boudová – FN Plzeň, 
MUDr. Radka Michalová Caraplasma Břeclav, Bc. Jana Gulčíková – UNICAplasma Morava, 
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MUDr. Helena Gajdošová – Sanaplasma, Kateřina Hrabáková – Sanaplasma, Tereza 
Kulkusová – Sanaplasma, MUDr. Hana Šimanová – Sanaplasma, Martina Caudrová – 
Sanaplasma, MUDr. Alice Drábková – Sanaplasma, Bc. Pavlína Šedivá – Sanaplasma. 
 
Přihlášky do STL doručené po 30. 4. tr. budou projednávány po proběhnutí voleb. 
 
Příští schůze výboru STL se bude konat 17. 5. 2018 v 10:30 h v ÚHKT, budova A. 
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc 
 
 
 


