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Zápis č. 27 ze schůze výboru STL konané dne 12. září 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. P. Biedermann, MUDr. D. Janek 
 

Připomínky k minulému zápisu: nejsou. 

Úkol č. 1  Pracovní skupiny. Úkol trvá. Bude ustavena pracovní skupina pro laboratorní  
                výkony.  
 

Úkol č. 5   Registry transfuzní služby.                  
– Pracovní skupina pro registry pokračuje v řešení nejasností v registru dárců se 

vzácnými skupinovými znaky. Další jednání se uskuteční říjnu 2013. Schůzky se 
zúčastní také ing. Lejdar, TIS.  
 

– Výbor STL doporučuje zadávat do registru vyřazených dárců nejen osoby 
s pozitivitou HBsAg, ale také s pozitivitou HBcAb (anti-HBc) a s pozitivitou NAT 
(pro HIV, VHB a VHC).  
  

Úkol č.11  Návrh stanoviska k anti–D imunizaci dárců. Úkol trvá. Jeden z uchazečů o  
– zpracování anti–D plazmy, fi CBE zastoupená MUDr. Hinterbuchnerem, oslovila 

ZTS s žádostí o poskytnutí informace. Výbor konstatuje, že na rozdíl od poskytnutí 
osobních údajů jednotlivých osob, není poskytnutí informace o počtu osob 
s protilátkou anti–D v rozporu se zák. 101/2000 Sb. 

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

– Návrh standardu schváleného výborem STL je v připomínkovém řízení. Byl zaslán   
odborným společnostem ČLS JEP, vědecké radě ČLK a ČAS. Termín připomínek 
– do 30. září 2013. 
  

Úkol č. 16  Kultivace seznamu zdravotních výkonů – úkol trvá.  
– Aktuální stav: „zkultivované“ výkony čekají na schválení ministrem a na 

rozhodnutí o uvedení v platnost. 
 

Úkol č. 21  Vzorky SEKK.  
–  V přípravě smlouva SEKK 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. 31 Standard značení TP. 

– Úkol obnoven. Proběhlo závěrečné vypořádání připomínek a materiál byl odeslán 
na MZČR. 

 

Úkol č.32  „ XIV. Pracovní dny v transfuzním lékařství“, Liberec 2013. 
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- Program konference je připraven. 
 

- V průběhu konference proběhne shromáždění členů STL, kde bude m.j. předložen 
návrh upravených Stanov STL ke schválení.   
  

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

 
Úkol č. 34  Návrh na změnu OOP IPLP. 

– Materiál odeslán na SÚKL – splněno (dr. Řeháček, doc. Gašová). Schválené OOP 
bude zveřejněno na stránkách SÚKL. Úkol ukončen.  

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

– Po vypořádání připomínek členů výboru STL bude materiál zaslán České 
gynekologicko-porodnické společnosti. (Připravuje 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 zaslal členům výboru STL návrh na změnu stanov. Materiál byl upraven 
(Dr. Řeháček) a diskutován. Připomínky členů výboru STL budou dodány nejdéle 
do týdne a zapracovány. Návrh Stanov STL uvedený do souladu se Stanovami 
ČLS J. E. P. bude poskytnut k připomínkám všem členům STL, následně bude 
předložen shromáždění STL ke schválení (Liberec, 18. 10. 2013)  
  

Úkol č. 38 Seznam metod, které mají být povinně akreditované pro uznání akreditace celé  
                  laboratoře v odbornosti 222.  

 
Výbor STL prodiskutoval předložený návrh a konstatoval následující: 
– výbor STL aktuálně považuje za průkaz kvality práce laboratoře pro účely 

stanovení úhrad zdravotní péče:  
– akreditaci ČIA, 
– audit II NASKL. 

 
– Výbor STL stanovil 3 základní výkony vyšetření pro povinnou akreditaci 

výkonů laboratoře odbornosti 222:  
– vyšetření AB0/RhD (pro balíček vyšetření antigenů erytrocytů), 
– screening antierytrocytových protilátek (pro balíček vyšetření a 

identifikace protilátek), 
– test kompatibility (pro balíček testů kompatibility). 

 
Výbor STL připraví:  

– podrobný seznam (převodník) výkonů vázaných na akreditovaný výkon 
ve formě tabulky (závisí též na tom, zda bude platný “kultivovaný” 
seznam výkonů), 

– úpravu minimálních požadavků odbornosti 222 v oblasti personální, 
přístrojové, kontrolní (EKK) a vazbu/splnění těchto požadavků na 
jednotlivé prováděné laboratorní výkony (dr. Řeháček). 

 
Úkol. č. 39  Příprava „Doporučení pro skladování a transport krve, krevních složek a  
                   transfuzních přípravků“. Úkol trvá (dr. Bohoněk a dr. Masopust).  
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Úkol č. 40  Aktualizace nepokročitelných mezí odbornosti 222.  

– Výbor navrhuje revizi „Nepodkročitelných mezí odbornosti 222“, zvláště 
personálního vybavení laboratoře – v přípravě (dr. Řeháček).  

MUDr. Řeháček: informoval o zveřejnění zápisu (na www stránkách STL) zasedání Národní  
                             transfuzní komise MZČR (NTK).  
                   Z jednání vyplynuly úkoly, k nímž STL zaujímá následující stanoviska: 

– Registry transfuzní služby. Výbor STL souhlasí se zajištěním přístupu  
NRL pro HIV/AIDS a pro virové hepatitidy a se zadáváním osob 
s konfirmovanou pozitivitou HIV, VHB a VHC do Registru vyřazených 
dárců, které byly do NRL odeslány ke konfirmaci od ostatních žadatelů 
(mimo ZTS). STL dojedná s TIS zřízení připojení NRL do registru a 
přidělení registračního kódu NRL.  
 

– Výbor STL doporučuje značení trombocytů a plazmy se sníženým rizikem 
TRALI (výběr dárce dle anamnézy /těhotenství, transfuze/, snížení obsahu 
plazmy v trombocytech připravených do směsi náhradních roztoků a 
plazmy, ověření přítomnosti HLA protilátek). STL navrhne zařazení změny 
týkající se TRALI do Metodického pokynu „Standard značení transfuzních 
přípravků“ (označení na štítcích propuštěných přípravků) a připraví 
informační materiál pro lékaře v klinické praxi. 

 
– STL zjistí, zda se vyskytují problémy s použitím krevních derivátů 

v souvislosti s léčbou hemofilie ve vztahu k nově vznikajícím centrům. 
 

– STL podá žádost o stanovení úhrady dopravy autotransfuze do místa 
operačního výkonu ze zdravotního pojištění (úkol č. 41, dr. Masopust). 

 
− Informoval o svém jmenování do odborné komise pro akreditaci zdravotnických 

laboratoří ČIA na základě žádosti výboru STL z jara 2013.   
 
Výbor STL projednal: 

 
– písemné podněty  MUDr. Kubánkové a MUDr. Biedermanna ohledně výkladu 

VZP k  vykazování vyšetření krevních skupin během hospitalizace.  Dle ZP lze na 
pojištěnce vykázat pouze první analýzu. Při opakovaném požadavku na stanovení 
KS lze vykázat pouze opis vyšetření.  
 
Výbor trvá na dodržování platného omezení frekvence vykazování výkonu 22111 
a 22112, které je zveřejněno v seznamu zdravotních výkonů – výkon lze vykázat 
„maximálně 1× za hospitalizaci“.  
 
Výbor STL považuje za nebezpečné nahrazení vyšetření krevní skupiny vydáním 
opisu krevní skupiny bez vyšetření při opakované hospitalizaci v tomtéž 
zdravotnickém zařízení (důvody: chybné vyšetření krevní skupiny, chybný odběr 
vzorku k vyšetření, změna krevní skupiny po transplantaci atd.).  Výbor též prověří 
legislativní požadavky na opakovaná vyšetření krevních skupin u autologních 
dárců krevních složek (např. při přípravě mononukleárních buněk pro 
extrakorporální fotochemoterapii, kde se výkony opakují v průběhu roku). Výbor 
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STL projedná se zástupci pojišťoven.  
 

− Žádost MUDr. Herynkové o projednání současného způsobu hlášení a evidování 
nežádoucích událostí. Dle rozhodnutí MZČR probíhá od dubna tr. sběr indikátorů 
kvality do Národního systému hlášení nežádoucích událostí. Dr. Herynková 
upozorňuje, že při stávajícím systému mohou nastat situace, kdy nebude informace 
o potransfuzní reakci nebo nežádoucí události včas doručena do ZTS nebo krevní 
banky. Žádá o pomoc při zajištění postupů, za které odpovídá transfuzní služba.. 
Návrh Národního systému hlášení nežádoucích událostí byl připomínkován 
výborem STL před jeho schválením (zbytečná duplicita fungujícího systému 
hlášení SÚKLu a FAR MZ), připomínky STL však nebyly akceptovány.   
 
Výbor STL upozorňuje, že základním dokumentem zdravotnického zařízení, které 
aplikuje transfuzní přípravky, je vnitřní směrnice o podání TP, jejíž součástí je 
závazný způsob a postup hlášení potransfuzních reakcí a komplikací krevní bance, 
která TP vydala, a dále postupy pro statistická hlášení. Dr. Řeháček zašle 
písemnou odpověď prim. Herynkové. 
 

− Informaci o konferenci DGTI 2014 (Drážďany), jako její součást je navrhován 
Německo-česko-polský transfuzní den. Výbor STL byl požádán o spolupráci na 
přípravě programu. 

 
− Pozvánku k aktivní účasti na sjezdu turecké transfuzní společnosti, jejíž součástí 

bude mezinárodní panel k bezpečnosti podání transfuze. Výbor osloví zájemce a 
zašle odpověď na pozvánku (dr. Turek). 

 
−  Výbor  bez připomínek schválil dokumenty SEKK na rok 2014 (Certifikace 

úspěšnosti v systému externího hodnocení kvality – společný dokument a 
Certifikace cyklu imunohematologie na rok 2014). 

   
− Výbor schválil návrh na přijetí nové členky mgr. P. Kovářové z FN Ostrava do 

STL.  
 

MUDr. Masopust: informoval o úmrtí MUDr. K. Petrtýlové z FN Motol a o přípravě článku                                       
do časopisu THD.                              

 
Příští schůze výboru STL bude 18. 10. 2013 v Liberci v průběhu „14. Pracovních dnů 
v transfuzním lékařství“.  
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. 

 

 


