
Zápis č. 32 ze schůze výboru STL konané dne 20. března 2014 
 
  
Přítomni: MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, MUDr. Galuszková, doc. Gašová,  
                MUDr. Kracíková, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, Z. Pospíšilová,   

    MUDr. Turek, MUDr. Řeháček 
 
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 jsou zapracovány do dokumentu Doporučení STL 2011_07  
(v. 2014/03). 
 

 Pracovní skupina pro „potransfuzní reakce“ – probíhá revize stávajících postupů 
prezentovaných na odborných seminářích a konferencích v ČR (dr. Masopust).  

 
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby. 

 Diskuse k délce evidence dárců krve a krevních složek v Registru – úkol trvá. 
 Doc. Gašová ověří komunikaci ZTS a Registru vyřazených dárců (funkcionalita 

systému, zasílaná data a rozsah komunikace).   
 Dr. Písačka pokračuje v ověřování funkcionality Registru dárců se vzácnými 

skupinovými znaky.  
 
Úkol č. 11: Návrh stanoviska k anti-D imunizaci dárců. Úkol trvá.  
 
Úkol č. 13: Příprava standardu podání transfuze. Doc. Gašová dodala právní stanovisko ke  

kompetencím lékařů a NLZP. 
 Dokument „Standard podání transfuze“ „byl odeslán na MZ ČR na Odbor léčebné 

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

 Dokončuje se kontrola a aktualizace „nově“ zadaných laboratorních výkonů a 
extrakorporální fotochemoterapie, včetně přípravy registračních listů pro vyšetření 
antitrombocytových protilátek (dr. Písačka, mgr. Bolcková, doc. Gašová).  

 
Úkol č. 29: Podpora dárcovství krve – projekt „Zdraví-život-Interspar“. 

 Výbor STL doporučuje zástupcům ZTS, aby jejich ev. spolupráce s TV Relax při 
propagaci dárcovství krve probíhala po předchozím vyjasnění obsahu vysílání 
s organizátory akce.   

                   
Úkol č. 30:  Dárci krve a užívané léky. Úkol trvá (dr. Řeháček). 
 
Úkol č. 32: „ XIV. Pracovní dny v transfuzním lékařství“, Liberec 2013. 

 Převod finanční částky na účet STL proběhl. Úkol ukončen. 
 
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 zapracuje připomínky do dokumentu, který rozešle před další schůzí 
výboru. V plánu ukončení úkolu. 

 
Úkol č. 37: Návrh revidovaných Stanov STL byl projednán a schválen na „14. Pracovních  
                   dnech v Liberci“ v říjnu 2013. Schválené Stanovy byly zveřejněny na webu   
                   STL. Úkol ukončen. 
 
Úkol č. 38: Seznam metod, které mají být povinně akreditované pro uznání akreditace  
                   laboratoře v odbornosti 222.  

 Dr. Řeháček informoval o jednání Odborné komise ČIA pro zdravotnické laboratoře. 
Výbor projednal a schválil návrh na úpravu číselníku odborností ČIA (samostatný kód 
pro transfuziologii) a změnu názvu z „transfuzní služba“ na název „transfuziologie“ 
pro tento číselník (dr. Řeháček, dr. Písačka). 

 
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. Řeháček informoval o jednáních s VZP, která si vyžádala stanovisko právního 
oddělení. 

 
Úkol č. 42:  Indikace laboratorních výkonů transfuziologem. Úkol trvá (dr. Masopust). 

 Dr. Masopust jedná o možnostech s VZP. 
 
Úkol č. 44:  Navržené revize doporučení STL. Úkol trvá (dr. Masopust).  

 Dr. Masopust rozeslal návrhy úprav „Poučení dárce a Dotazníku dárce“, které budou 
porovnány s aktuální verzí „17. Guide EU.....“ a „EU direktivou“.  
 

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 odeslal přihlášku. Úkol trvá. 

 
Úkol č. 48: Výbor STL jmenoval pracovní skupinu, která připraví „Doporučení“ pro  

sledování potransfuzních reakcí a bude se zabývat problematikou hemovigilance  
(dr. Galuszková, doc. Gašová, dr. Kracíková, dr. Masopust, dr. Procházková,  
dr. Řeháček, dr. Turek). Úkol ukončen, dále bude vedeno pod pracovními skupinami 
(viz úkol č. 1). 

 
Výbor STL: 



 STL ČLS JEP vyhlásila k 1. 4. 2014 volby do výboru STL pro funkční období 
12/2014 – 11/2018. První kolo voleb proběhne v září - říjnu t. r.  Druhé kolo je v plánu 
během října /listopadu t. r. Byla ustavena volební komise ve složení paní  
Z. Pospíšilová, MUDr. Černohorská a RNDr. Kofránková. Aktualizovaný seznam 
členů STL, platný pro volby, je zveřejněn na webu STL (vnitřní stránky). 
 

 Projednal a schválil žádost o členství v STL: Fizková Jana, Bc. Šumníková Kateřina, 
Chrástová Lubomíra, Bc. Krasňanová Markéta, Bc. Hráčková Magda, Mgr. Kozelská 
Renata, Bc. Procházková Jiřina, Repčeková Kamila, Salamon Marek, ing. Valová 
Dagmar – všichni KC Ostrava. Dále: Ing. Lejdar Tomáš, Vaďurová Veronika – oba 
TIS, TO Brno, Ing. Kricnerová Miroslava, Bc.Stašková Eva – obě OHKT ÚVN Praha. 
   

 Výbor STL souhlasí se záštitou semináře DiaSorin.  
 

 Výbor STL souhlasí s podporou dárcovství krve v průběhu „Miřejovského 
půlmaratonu“ 

 
 Výbor STL schválil odeslání návrhu na Cenu předsednictva ČLS JEP a návrhu na 

cenu České hematologické společnosti. Návrhy se týkají učebnice Transfuzní lékařství 
vydané v nakladatelství Grada v roce 2013 (úkol č. 49, dr. Řeháček).  

 
 Dr. Masopust informoval o aktuální situaci v časopisu THD. Doposud nebyl vybrán 

nový vedoucí redaktor. 
 

 Dr. Písačka informoval o jednání Vědecké rady NASKl. Zápis z jednání lze nalézt na 
adrese www.naskl.cz 

 
 30. 10. 2014 proběhne 8. Národní aferetický den 2014 v Praze, v Lékařském domě 

(zajistí doc. Gašová, úkol č. 50).  
 

 
 
Příští schůze výboru STL bude ve čtvrtek 24. 4. 2014 v ÚHKT v Praze v 10:30 h. 
 

Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc 

 


