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Zápis č. 30 ze schůze výboru STL konané 1. listopadu 2018 
 
Přítomni: Bc. Adamcová, Mgr. Bolcková, MUDr. Bohoněk, MUDr. Galuszková,                          
                  doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Procházková,  

      MUDr. Řeháček, MUDr. Turek           
 
Omluveni: Z. Drobníková  
Hosté:        MUDr. Biedermann, RNDr. Pacasová 
 
Kontrola zápisu č. 29 ze schůze výboru STL konané dne 6. 9. 2018 – bez připomínek. 
 
Aktuálně: 

 Jednání se zúčastnila RNDr. Pacasová, FN Brno, která informovala o situaci v JM 
kraji v souvislosti s výskytem WNV.  
 

 Výbor STL projednal žádost MZČR o zaslání návrhu technicko – metodických 
opatření směřujících k zajištění činnosti zařízení transfuzní služby v souvislosti s 
podezřením na výskyt infekce virem západonilské horečky na území České republiky. 
Výbor doporučuje vydání metodického pokynu se stanovením jednotného postupu pro 
ZTS v ČR, se stanovením laboratoří a technik pro testování WNV a se způsobem 
kompenzace nákladů. Výbor STL zašle na MZ odpověď s návrhem dalšího postupu – 
v příloze zápisu (Dr. Galuszková). 

 
Úkol č. 1:  Návrh úprav Dotazníku a Poučení po připomínkách právníků (dr. Masopust,  
dr. Turek). Připomínky budou vloženy do „Poučení“ dárce, dotazník dárce bude aktualizován. 
V přípravě je „Souhlas dárce se zasláním údajů do ČČK“. Znovu diskutována délka 
doporučené doby po odběru pro piloty (předběžně dohodnuta na 12 hodin jako u ostatních 
„rizikových činností“) – dr. Bohoněk se dotáže na Ústavu leteckého zdravotnictví, zda je doba 
12 hodin v souladu s příp. „vojenskými předpisy“. Výbor zatím nebyl informován, návrh 
nebyl projednáván. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 2: Vznik nového doporučení a formuláře k potransfuzním reakcím a 
komplikacím vzniklým v souvislosti s transfuzí. Text byl zveřejněný na vnitřních stránkách 
STL, členové STL nezadali žádné připomínky. Formulář hlášení PTR je ve fázi 
připomínkování členy výboru. Po vypořádání připomínek bude doporučení zveřejněné na 
webu STL a v časopisu Transfuze  hematologie dnes. Úkol trvá. 
 
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby  

- Registr dárců vzácných skupinových znaků. Dr. Písačka a Mgr. Bolcková připraví 
seznam antigenů pro typování erytrocytů, leukocytů a trombocytů, který bude sloužit 
jako podklad pro podání grantu na typování vzácných dárců. Úkol trvá. 
 

- Registr vyřazených dárců - NROVDK  
- Zástupci STL (Dr. Řeháček, Dr. Turek) se v říjnu zúčastnili schůzky s ÚZIS a 

zástupcem SW firmy, která bude programovat registr. Byly upřesněny 
požadavky na funkce a časovou odezvu systému, postupy a kompetence 
pracovníků ZTS při zadávání vyřazených dárců do registru a při kontrole dárců 
v registru. ÚZIS Úkol trvá. 
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Úkol č. 14: Jednání NASKL – RAKL  
 Od června 2018 žádná nová informace. Úkol trvá.  

Úkol č. 16: Změny ve „vyhlášce o lidské krvi“  
 MZ zaslalo na výzvu výboru STL seznam míst, která na jaře 2018 připomínkovala návrh 

novely vyhl. č. 143/2008 Sb. týkající se změny algoritmu vyšetřování infekcí u dárců 
krve/krevních složek. Konkrétní připomínky jednotlivých míst zaslány nebyly. MZ 
přislíbilo svolat na podzim 2018 jednání zástupců odborných společností a míst, které tyto 
připomínky zaslaly, s cílem najít konsensuální řešení. Termín jednání nebyl dosud 
stanoven. Úkol trvá.  

Úkol č. 17: Návrh kalkulace pro kryokonzervované transfuzní přípravky 
 Dne 30.8.2018 byl zveřejněn na www.sukl.cz „Návrh opatření obecné povahy 04-18“ 

s upravenou výší úhrady kryokonzervovaných erytrocytů a trombocytů. Výbor po kontrole 
konstatuje, že indikační omezení u trombocytů neodpovídá dohodě dosažené na jednání 
STL a SÚKL, u kryokonzervovaných trombocytů chybí indikace pro léčbu pacientů 
s krvácením. Výbor STL pověřuje Dr. Bohoňka vypracováním a odesláním připomínky na 
SÚKL ve stanovené lhůtě v Opatření (dr. Bohoněk, dr. Řeháček, dr. Turek). Úkol trvá. 

Úkol č. 18: Český hematologický a transfuzní sjezd 16.-19. 9. 2018, Praha, Clarion.  
 dr. Turek podal předběžné informace o hospodaření: vyúčtování ještě nebylo uzavřeno, 

ale předpokládá se kladný hospodářský výsledek s rozdělením zůstatku mezi pořádající 
odborné společnosti.  

 Výbor projednával připomínky k průběhu konference (např. zařazení některých 
transfuziologických sekcí do pozdních odpoledních hodin). Případné další připomínky 
účastníků lze zaslat na sekretariát výboru STL k projednání na příští schůzce výboru        
(doc. Gašová). Úkol trvá. 

Úkol č. 19: Volby do výboru STL  
 Výbor obdržel výsledky 1. kola voleb. Členům STL byla zaslána kandidátní listina pro 2. 

kolo voleb. Poslední termín pro hlasování – odeslání hlasovacího lístku 2. kola byl 
stanoven na 16. 11. 2018. Dr. Biedermann navrhl pro příští volby uvádět v kandidátní 
listině pro druhé kolo mimo jména kandidáta/tky také jeho/její pracoviště. Úkol trvá. 

 
Úkol č. 57: „Příruční leták“ (dodatečný úkol z r. 2018 jako doplněk k úkolu č. 57) 
„Standard podání transfuzních přípravků“.  
 Výbor schválil text dokumentu. Materiál bude vystaven k diskusi na vnitřních stránkách 

STL. Výbor doporučuje poskytnout dokument k připomínkám klinickým pracovníkům na 
pracovištích členů výboru (doc. Gašová). Úkol trvá.  

Úkol č. 58: Výkony 222 a jejich lokalizace – výzva VZP 
 V 7/18 odeslána odpověď VZP s následujícím určením výkonů: testy kompatibility 

(22115, 22117, 22119, 22120) – laboratoře při ZTS a KB, včetně seznamu ZTS a KB na 
webu SÚKL. Diskutovány výkony statim a výkony týkající se leukocytů a trombocytů. 
Výbor nedošel k úplné shodě, diskuze bude pokračovat (dr. Řeháček) Úkol trvá. 
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Různé: 
 
Průkazka pacienta se zjištěnou antierytrocytovou protilátkou. Vzor průkazky ke stažení bude 
zveřejněn na www stránkách STL. 
 
M. Adamcová: 
 informovala o připomínkování SV v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba. 
  
Dr. Biedermann: 
 seznámil výbor s výsledky hospodaření STL (2017) a se závěrem revizní komise, který je 

bez připomínek.  
 
Dr. Procházková: 
 požadavky na posuzovatele odbornosti 222. Materiál byl po drobných úpravách schválen 

a bude zveřejněn na webu STL. 
 

 Připomíná přípravu schůzky pracovní skupiny pro verifikace laboratorních metod. 
 
Dr. Masopust: 
 žádá o záštitu „38. severočeské transfuziologické konference“ dne 16. 5. 2019 v Ústí nad 

Labem. Výbor schválil.  
 

Dr. Písačka: 
 informoval o dotazu společnosti Guarant International, zda by byl zájem organizovat v 

Praze kongres ISBT v r. 2023. Zástupci STL již v minulých letech jednali s výborem 
ISBT o možnosti pořádání konference. V současné době však v Praze není v provozu 
areál, který by zajistil dostatečné prostory, především pro požadavky vystavujících 
společností.    

Dr. Bohoněk: 
 informoval o přípravě „Střešovického transfuzního dne“ v hotelu Pyramida dne 16. 11. 

2018. Přihlášeno 180 účastníků, včetně 40 ze zahraničí. 
  

Dr. Řeháček:  
 informoval o přípravě Imunohematologické konference v Hradci Králové v lednu r. 2019. 

Termín a program bude zveřejněn na www stránkách STL. 
 
Dr. Turek: 
 informoval o připravovaných změnách ve vzdělávacím programu pro lékaře a VŠ 

nelékaře:  
 Oborová akreditační komise MZ předložila k schválení vzdělávací program pro 

lékaře.  
 IPVZ začíná připravovat úpravy vzdělávacího programu pro VŠ nelékaře. Návrh 

bude zaslán odborným společnostem k připomínkám. 
  

Mgr. Bolcková:  
 vyzvedla na ČSL seznam členů STL a předala jej dr. Bohoňkovi, který zaktualizoval 

seznam členů na vnitřních stránkách www stránek STL.  
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 Předložila žádosti o členství v STL. 
Výbor schválil nové žádosti o členství v STL: 
Nataliia Kozachenko – TO, VFN, Praha, ing. Markéta Novobilská - Krevní centrum Frýdek 
Místek, Lenka Fajkusová - Krevní centrum Frýdek Místek, Mgr. Šárka Králová - Slezská 
nemocnice v Opavě, MUDr. Petra Steinerová  - TO FNKV, Praha, MUDr. Eliška Pourová - 
TO FN Plzeň, Hana Krejčí - TO FN Hradec Králové, Mgr. Petra Trachtulcová - Roche s. r. o. 
Diagnostics Division, Praha, Mgr. Eva Svozilová - Moje plazma, Ostrava, ing. František 
Kaliský - UNICA plasma s. r. o., Praha, ing. Lukáš Darebníček - TO VFN, Praha, Mgr. 
Simona Michlíčková - TO FN Brno, MUDr. Jana Klčová TO KN Liberec, Petra Světlíková - 
MOÚ odd. laboratorní medicíny Brno, Mgr. Sabina Škodová - KN Liberec.  

 

Příští schůze výboru STL se bude konat 13. 12. 2018 v ÚHKT, budova A. 
Zahájení jednání v 10:30 h (stávající výbor STL) a v 12:00 h (nový výbor STL). 
 
Zaps0ala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. 
 
 
 


