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Zápis č. 31 ze schůze výboru STL konané dne 6. února 2014 
 
  
Přítomni: MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, MUDr. Galuszková, doc. Gašová,  
                MUDr. Kracíková, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová,   

    MUDr. Turek, MUDr. Řeháček 
 
Omluveni: Z. Drobníková 
 
Hosté: MUDr. Biedermann 
 
Připomínky k minulému zápisu: nejsou. 
 
Úkol č. 1: Pracovní skupiny. Úkol trvá. 

 Pracovní skupina pro laboratorní vyšetření projednala připomínky k verifikacím. 
Navržené změny budou zapracovány do dokumentu Doporučení STL. Materiál bude 
poté vystaven k diskusi na webu STL. 

 
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby. 

 Diskuse k délce evidence dárců krve a krevních složek v Registru. Bude uzavřeno na 
příští schůzce výboru STL-úkol trvá.  

 Vyřazení dárci – doc. Gašová ověří napojení posledního ZTS.  
 
Úkol č. 11: Návrh stanoviska k anti-D imunizaci dárců. Úkol trvá  

 Seznam zařízení, která vyšetřují RhD plodu z krve matky: FN Brno, FN Olomouc, KZ 
Masarykova nemocnice v Ústí n.L., VFN Praha.  

 
Úkol č. 13: Příprava standardu podání transfuze. 

 Připomínky odborných společností vypořádány a zapracovány (doc. Gašová). 
Výbor schválil konečné znění textu, které bude odesláno na MZ ČR (zajistí dr. 
Řeháček). 

 
Úkol č. 16: Kultivace seznamu zdravotních výkonů – úkol trvá. 

 Do příští schůzky bude dokončena kontrola věcné správnosti nově zadaných 
laboratorních výkonů a extrakorporální fotochemoterapie (dr. Písačka, mgr. Bolcková, 
doc. Gašová).  
 
Dr. Řeháček seznámil členy výboru se závěry jednání Pracovní skupiny zdravotních 
výkonů MZ ČR z 30. 1. 2014. Pracovní skupina se zabývala vypořádáním připomínek 
STL k zdravotním výkonům. Připomínky STL byly projednány a schváleny mimo 
výkonu 22135, u něhož STL do příštího jednání PS-SZV (20. 2.2014) doplní 
podrobný rozpis materiálových nákladů.  
 
Dle informace PS SZV se plánuje, že „kultivovaný“ sazebník bude publikován k 1. 7. 
2014, platný bude od 1. 1. 2015 
 

Úkol č. 29: Podpora dárcovství krve – projekt „Zdraví-život-Interspar“ – úkol trvá  
                  (dr. Turek).  
                   
Úkol č. 30:  Dárci krve a užívané léky. Úkol trvá (dr. Řeháček). 
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Úkol č. 32: „ XIV. Pracovní dny v transfuzním lékařství“, Liberec 2013 

 Byla uzavřena smlouva mezi ČLS a organizátory kongresu o převodu finanční částky 
na účet STL. 

 
Úkol č. 33: Projekt Ministerstva dopravy (BESIP) Podpora dárcovství krve. Úkol trvá  
                  (dr. Řeháček). 
 
Úkol č. 36:  Aktualizace www stránek STL – úkol trvá (dr. Turek). 
 
Úkol č. 37: Návrh revidovaných Stanov STL byl projednán a schválen na „14. Pracovních  
                   dnech v Liberci“ v říjnu 2013. Schválené Stanovy budou zveřejněny na webu   
                   STL. Úkol trvá (dr. Řeháček). 
 
Úkol č. 38: Seznam metod, které mají být povinně akreditované pro uznání akreditace celé 
                   laboratoře v odbornosti 222. Úkol trvá (dr. Řeháček, dr. Písačka). 

 V lednu 2014 byla uzavřena dohoda mezi ČLS a ČIA, dohoda se m.j. týká i  
vzájemné spolupráce týkající se kvality práce v laboratořích.   

 
Úkol. č. 39: Příprava „Doporučení pro skladování a transport krve, krevních složek a 
                    transfuzních přípravků“. Úkol trvá (dr. Bohoněk, dr. Masopust). 
 
Úkol č. 40:  Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222. Úkol trvá (dr. Řeháček). 
 
Úkol č. 41:  Úhrada dopravy autotransfuze do místa operačního výkonu. Úkol trvá. 

 Dr. Masopust informoval o jednáních s dr. Šůstkovou (VZP), která doporučila 
přípravu registračního výkonu, který bude podán k projednání a schválení na 
MZ ČR. 
 

Úkol č. 42:  Indikace laboratorních výkonů transfuziologem. Úkol trvá (dr. Masopust). 
 
Úkol č. 44:  Navržené revize doporučení STL. Úkol trvá (dr. Masopust). Návrhy na revizi  
                    „Poučení dárce a Dotazníku dárce“ budou porovnány s aktuální verzí  

        „17. Guide EU.....“ a „EU direktivou“. Navržené úpravy rozešle dr. Masopust  
                     k diskusi. 
 
Úkol č. 45:  Výbor STL schválil spolupráci IPFA (International Plasma Fractionation  
                    Association) a STL při pořádání konference “Surveillance and Screening of  
                    Blood Borne Pathogens“ v Praze v r. 2015. Úkol trvá (dr. Řeháček).  
 
Úkol č. 46:  Výbor STL připravuje přihlášku k pořadatelství regionálního kongresu ISBT v  

r. 2017 v Praze. Dr. Řeháček zajistí odeslání přihlášky a přípravu prezentace 
k jednání. Úkol trvá. 

 
Úkol č. 47:  Stanovisko k „době, kterou potřebuje dárce k zotavení po odběru krve a krevních 
složek“. Výbor problematiku prodiskutoval a rozhodl, že úkol ukončí bez vypracování 
stanoviska. Výbor bude připraven revokovat úkol v případě požadavku externího žadatele, 
případně při novelizaci Zákoníku práce. 
 
Úkol č. 48: Výbor STL jmenoval pracovní skupinu, která připraví „Doporučení“ pro  



3 
 

       sledování potransfuzních reakcí a bude se zabývat problematikou hemovigilance  
       (dr. Galuszková, doc. Gašová, dr. Kracíková, dr. Masopust, dr. Procházková,  

                   dr. Řeháček, dr. Turek). 
 
Výbor STL: 

 projednal žádost Odboru bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR o stanovisko 
výboru k návrhu krizových transfuzních center na pořízení odběrových vaků 
na in-line filtraci jako náhradu za dosud skladované vaky bez in-line filtru.  Po 
diskuzi výbor návrh hlasováním schválil (7 pro, 1 proti, 1 se zdržel). Výbor  
pověřil předsedu vypracováním stanoviska pro MZ ČR (úkol č. 49, Dr. 
Řeháček).   

 
 Výbor STL souhlasí s upraveným návrhem postupu Zdravotní pojišťovny MV 

ohledně předávání podkladů k úhradě multivitaminových přípravků 
pojištěncům ZP MV ČR (souhlas s předáváním seznamu dárců přímo ZP MV, 
nesouhlas s předáváním seznamu dárců smluvnímu dodavateli vitamínů nebo 
s vyžadováním jakýchkoliv písemných souhlasů dárců). 
 

 Dr. Řeháček informoval o tom, že nakladatelství Grada Publishing navrhlo 
monografii Transfuzní lékařství Nadaci Českého literárního fondu na cenu J. 
Hlávky za rok 2013. Výbor nemá připomínky.  

 
 Stanovení termínu pro 8. Národní aferetický den 2014 (zajistí doc. Gašová)  

 
 
 
Příští schůze výboru STL bude ve čtvrtek 20. 3. 2014 v ÚHKT v Praze v 10:30 h. 
 

Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc 

 


