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Zápis č. 29 ze schůze výboru STL konané dne 21. listopadu 2013 
 
 

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

 
Hosté:        MUDr. Bouček 
 

Připomínky k minulému zápisu: nejsou. 
Výbor  STL byl doplněn o Mgr. H. Bolckovou – zástupkyni sekce vysokoškoláků nelékařů, 
která nahradila PharmDr. A. Žákovou.  

Úkol č. 1  Pracovní skupiny. Úkol trvá.  
– Výbor STL schválil ustanovení pracovní skupiny pro laboratoře ve složení mgr. H.  

Bolcková, MUDr. I. Holusková, MUDr. M. Písačka, MUDr. Procházková, PhD., 
MUDr. P. Turek, CSc., MUDr. A. Vlachová. 

 

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

skupinovými znaky.  
 

– Registr vyřazených dárců – výbor STL doporučil již na svém jednání v září 2013 
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. STL zatím  
nemá informace o výsledku šetření. 
 

− Rada EU vydala v listopadu tr. dokument (TS042 WG) o soběstačnosti 
imunoglobulinu anti-D v evropských zemích.  Dokument uvádí informaci o tom, 
že 40% plodů těhotných RhD negativních žen jsou RhD negativní a doporučuje 
indikovat anti-D profylaxi podle výsledku vyšetření RHD genotypu plodů 
z plazmy RhD negativních těhotných žen. Pracovní skupina při Radě EU 
doporučuje zavedení screeningových vyšetření RhD negativních těhotných žen 
v evropských zemích. Výbor STL ověří používané vyšetřovací metody a jejich 
dostupnost.  

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

– Výbor STL obdržel připomínky ostatních odborných společností. Bude provedena 
úprava textu a konečné znění bude zasláno na MZ. Termín do příští schůze výboru 
STL v lednu 2014 (doc. Gašová). 
 
  

Úkol č. 16  Kultivace seznamu zdravotních výkonů – úkol trvá.  
– Bude provedena kontrola nově zadaných laboratorních výkonů a extrakorporální 

fotochemoterapie. Kódy budou zaslány PS pro ZSV k projednání (dr. Písačka, 
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mgr. Bolcková, doc. Gašová). 
 

Úkol č. 21  Vzorky SEKK.  
–  Smlouva SEKK s FNHK uzavřena na 1. a 3.  kontrolní cyklus (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 Metodický pokyn - „Standard označování transfuzních přípravků“. 

– Bude zveřejněn ve Věstníku MZČR v listopadu 2013. 
  

Úkol č.32  „ XIV. Pracovní dny v transfuzním lékařství“, Liberec 2013 úspěšně proběhly. 
- Velmi kladně byla hodnocena odborná úroveň programu a organizační zajištění 

konference. Připravuje se konečné vyúčtování (MUDr. Procházková). 
 
 

Úkol č.33  Projekt Ministerstva dopravy (BESIP) Podpora dárcovství krve. 
                  Úkol trvá (MUDr. Řeháček).  
 
Úkol č. 35  Reakce na doporučení ČGPS k vyšetřování/imunizaci těhotných.   

– Dr. Masopust vypracoval a dr. Řeháček zaslal připomínky STL k standardu České 
gynekologicko-porodnické společnosti (screening nepravidelných protilátek a anti-
D profylaxe).  

 
– Zástupci  České gynekologicko-porodnické společnosti požádali STL o zasílání 

všech doporučení, která se týkají také gynekologicko-porodnické odbornosti. Dr. 
Řeháček zaslal České gynekologicko-porodnické společnosti aktuální text 
doporučení STL2010_06 “Imunohematolgická vyšetření v těhotenství a po 
porodu“. 

 
Úkol č. 36  Aktualizace www stránek STL – úkol trvá (dr. Turek). 
 
Úkol č. 37  Stanovy STL. 

− Na konferenci XIV. Pracovní Dny v transfuzním lékařství v Liberci byl předložen 
a schválen návrh upravených Stanov STL. Zápis z plenární schůze a výsledky 
hlasování jsou uvedeny v příloze zápisu.  

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

 
– Výbor STL i nadále považuje za průkaz kvality práce laboratoře pro účely 

stanovení úhrad zdravotní péče akreditaci ČIA a audit II NASKL. 
 

– Výbor STL stanovil 3 základní výkony vyšetření pro povinnou akreditaci výkonů 
laboratoře odbornosti 222 (vyšetření AB0/RhDpro balíček vyšetření antigenů 
erytrocytů, screening antierytrocytových protilátek pro balíček vyšetření a 
identifikace protilátek a test kompatibility pro balíček testů kompatibility). 

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

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

 
Úkol č. 41  Úhrada dopravy autotransfuze do místa operačního výkonu. Úkol trvá. 

– Žádost bude podána na VZP (dr. Masopust). 

 
Výbor STL projednal: 

 
– přípravu článků  pro THD v souvislosti s úmrtím MUDr. J. Rondiaka a MUDr. K. 

Petrtýlové, CSc (dr. Masopust). 
 

– Žádost „Středomoravské nemocniční a.s. se sídlem v Prostějově o udělení výjímky 
a souhlas s vykazováním kódu 22355 (konzultace odborného transfuziologa / 
imunohematologa) v odborností 818 (odbornost 222 nesdílí výkon s odborností 
818). Výbor STL nesouhlasí s udělením výjimky a doporučuje vyjednat 
nasmlouvání odbornosti 222 pro příslušné subjekty.  

 
− Přípravu odborných akcí v r. 2014 a 2015. „Harrachhorky“ mají již stanovený 

termín od 27. do 29. 4. 2014. Dále se připravuje Střešovický transfuzní den a 
Národní aferetický den. STL byla požádána o spolupráci na přípravě programu 
konference DGTI 2014 (Drážďany), jejíž součástí bude Německo-česko-polský 
transfuzní den.  
 

– Informaci o schůzce na MZ k výkladu pojmů „bezplatný“ a bezpříspěvkový“ odběr 
(dr. Řeháček). Neuzavřeno a bude dále diskutováno na příští schůzi výboru. 

 
− Informaci o „Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady“ o diagnostických 

zdravotnických prostředcích in vitro. Podle návrhu by se měly u nejpřísněji 
regulovaných diagnostik třídy D  (diagnostika infekčních markerů a krevních 
skupin) vyřadit  z použití „in house metody“ (dr. Turek). STL připraví stanovisko. 
 

− Žádosti nových zájemců o členství v STL: Mgr. P. Kovářová – schváleno na 
schůzi v září 2013, Z. Závodská, A. Andrýsková, M. Smetanová, D. Horáčková, 
Mgr. Z. Keclíková, L. Bálková, Mgr. D. Sobková, Bc. V. Polášová, Mgr. A. 
Koukalová, Y. Zlámalová, M. Vodičková, B. Šrámková, K. Doležalová, MUDr. E. 
Krištůfková. Výbor souhlasí.  

 
− Nabídku Společnosti Albertina icome Praha s.r.o na předplatné přístupu do 

databáze Transfusion Evidence Library v ceně 98 078 Kč vč. DPH na rok 2014. 
      Výbor STL nabídku odmítl. 

 
– Diskutoval problematiku indikací laboratorních výkonů lékařem – 

transfuziologem, (nasmlouvaná odbornost 222), kdy tyto výkony jsou pojišťovnou 
odmítány. Důvodem je, že odbornost 222 je dle Sazebníku ZV odbornost 
laboratorní, nikoliv klinická, z toho důvodu nemůže lékař 222 indikovat další 
vyšetření. Výbor STL pověřil prim. Masopusta, aby zjistil na VZP možná řešení 
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(úkol č. 42). 
 

– Projednal a schválil rozpočet na rok 2014. Pokladnice STL odešle rozpočet na 
sekretariát ČLS 

 
 

Výbor STL přeje všem členům co nejvíce zdraví a elánu do Nového roku 2014. 

Příští schůze výboru STL bude 9. 1.  2014 v ÚHKT v Praze v 10:30 h. 
 
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. 

 

 

 

 


