Zápis č. 33 ze schůze výboru STL konané dne 24. dubna 2014

Přítomni: MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr. Galuszková,
Doc. Gašová, MUDr. Kracíková, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr.
Řeháček, MUDr. Turek
Hosté:

MUDr. Biedermann

Omluveni: Z. Pospíšilová
Připomínky k minulému zápisu: nejsou.
Úkol č. 1: Pracovní skupiny. Úkol trvá.

Pracovní skupina pro laboratorní vyšetření :

Výbor STL projednal připomínky RNDr. Z. Tokára (nemocnice
Strakonice). Mgr. H. Bolcková připraví odpověď. Po schválení výborem „per
rollam“ bude odeslána žadateli. Úkol trvá – Úkol č. 51.


Pracovní skupina pro potransfuzní reakce.

Dr. Masopust rozeslal k připomínkám texty postupů prezentovaných na
odborných seminářích a konferencích v ČR.

Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.
 Diskuse k délce evidence dárců krve a krevních složek v Registru – úkol trvá.
 Doc. Gašová ověřila komunikaci ZTS a Registru vyřazených dárců. Dle aktuálních
informací společnosti TIS (ing. Lejdar) je připojeno k systému 71 zařízení. V průběhu
roku 2013 bylo do Registru zadáno v ČR celkem 277 vyřazených dárců. V r. 2014
bylo vyřazeno celkem 70 dárců.
Ve výpisu vyřazených osob před rokem 2013 počty vyřazených dárců u
jednotlivých ZTS pravděpodobně neodpovídají aktuálním požadavkům na vyřazení
(v Transregu se z dárcovství vyřazují pouze osoby s průkazem infekce VHB, VHC a
HIV). Výpisy vyřazených dárců v jednotlivých zařízeních budou vyvěšeny na
vnitřních stránkách STL.
Dovolujeme si proto požádat všechna ZTS, aby zkontrolovala své seznamy
vyřazených dárců včetně důvodů, pro které byli vyřazeni. Pokud byli dárci vyřazeni
původním systémem Transnet z jiných než z výše uvedených důvodů, prosíme o
aktualizaci seznamu vyřazených dárců tak, aby důvody k vyřazení odpovídaly
požadavkům systému Trans-reg.
 Dr. Písačka pokračuje v ověřování funkcionality Registru dárců se vzácnými
skupinovými znaky. Úkol trvá.
Úkol č. 11: Návrh stanoviska k anti-D imunizaci dárců. Úkol trvá.
Úkol č. 16: Kultivace seznamu zdravotních výkonů – úkol trvá.
 Provedena revize navrhovaného výkonu extrakorporální fotochemoterapie (doc.
Gašová). Aktualizovaný registrační list k výkonu byl předán dr. Řeháčkovi k zaslaní
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pracovní skupině k projednání. Kopie registračního listu bude také předána Odboru
úhrad zdravotní péče MZ ČR.
 Dokončuje se příprava registračních listů pro vyšetření antitrombocytových protilátek
(dr. Písačka, mgr. Bolcková).
Úkol č. 29: Podpora dárcovství krve – projekt „Zdraví-život-Interspar“ (dr. Turek). Úkol trvá.
Úkol č. 30: Dárci krve a užívané léky (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 33: Projekt Ministerstva dopravy (BESIP) Podpora dárcovství krve (dr. Řeháček).
Úkol trvá.
Úkol č. 36: Aktualizace www stránek STL.

Dr. Turek zapracoval připomínky do dokumentu. Bude vyvěšeno na webových
stránkách STL. Úkol ukončen.
Úkol č. 38: Seznam metod, které mají být povinně akreditované pro uznání akreditace
laboratoře v odbornosti 222.
 Dr. Řeháček informoval o vzniku pracovní skupiny pro sdílení výkonů při RAKL,
která je v kontaktu se zástupci odborných společností.
Úkol. č. 39: Dr. Masopust připravil návrh „Doporučení pro skladování a transport krve,
krevních složek a transfuzních přípravků“, který zaslal k připomínkám. Bude
projednáváno na příští schůzi výboru STL. Úkol trvá.
Úkol č. 40: Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222. (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 41: Úhrada dopravy autotransfuze do místa operačního výkonu – probíhají jednání s
VZP. (Dr. Masopust, dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 42: Indikace laboratorních výkonů transfuziologem. Úkol trvá.
 Dr. Masopust jedná o možnostech s VZP.
Úkol č. 44: Navržené revize doporučení STL. Úkol trvá (dr. Masopust).
 Dr. Masopust informoval o aktualizaci textu Dotazníku dárce krve. Nový text
připravuje pracovní skupina při RE. Dokument má být publikovaný v březnu 2015.
Výbor STL nebude zatím provádět zásadní úpravy textu a vyčká na nové vydání.
 Dr. Masopust rozešle návrhy na aktualizaci textů „Způsobilost dárce“ (Doporučení
STL 2007_03, V 6). Bude projednáno na příští schůzi.
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 (dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 46: Výbor STL odeslal přihlášku k pořadatelství regionálního kongresu ISBT v
r. 2017 v Praze. Dr. Řeháček připravuje prezentaci pro výběrové řízení. Návrh
prezentace zašle členům výboru k připomínkám. Úkol trvá.

2

Úkol č. 49:
 Výbor STL odeslal návrh na Cenu předsednictva ČLS JEP a návrh na cenu České
hematologické společnosti. Návrhy se týkají učebnice Transfuzní lékařství vydané
v nakladatelství Grada v roce 2013 (úkol 49, dr. Řeháček – splněno).
Úkol č. 50:
 Probíhá příprava „8. Národního aferetického dne“ v termínu 30. 10. 2014 v Praze,
v Lékařském domě (doc. Gašová). Úkol trvá.
Výbor STL:
 Výbor STL nepřijal nabídku na nového správce www. Stránek STL.
 Německo-česko-polský transfuzní den, Drážďany 11. 9. 2014. Diskuse k organizaci
akce a zajištění programu a účasti. Dr. Řeháček bude jednat s organizátory konference.
Za STL byla k aktivní účasti navržena tři odborná témata. Sekretářka STL paní
Korbová zašle na jednotlivá ZTS dotaz ohledně zájmu pracovníků zúčastnit se akce.
Němečtí kolegové vyzývají k široké účasti českých a polských kolegů na transfuzním
dnu (čtvrtek 11. 9. 2014), přednášky budou kompletně tlumočeny. V případě zájmu
českých transfuziologů se pokusíme zajistit společnou dopravu z Prahy do Drážďan a
zpět s její úhradou z prostředků STL. Termín pro vyjádření zájemců 19. 5. 2014.
 V přípravě je „Slovensko-český hematologický a transfuzní kongres 2015“.
Organizace akce bude projednávána na schůzce organizátorů konference na OHD
v červnu t.r. Za výbor STL se jednání zúčastní dr. Masopust.
 Kampaň pro nábor prvodárců ČČK a SUUK (Studentská unie UK) v květnu a
v červnu 2014. Probíhá příprava akce.
 Výbor STL projednal podnět MUDr. Kamrly (UH) k riziku přenosu malárie po
návštěvě malarické oblasti. Pro vyřazování z dárcovství je závazná legislativa ČR,
která předepisuje vyřazení na 6 měsíců po návratu z rizikové oblasti. Po diskuzi výbor
STL doporučuje osoby, které během návštěvy malarické oblasti užívaly preventivně
antimalarika, vyřadit na 1 rok po návratu. U osob, které antimalarika neužívaly,
postupovat v souladu s vyhláškou č. 143/2008 Sb. Návrh bude zapracován do
Doporučeného postupu STL v nejbližší revizi.
 Výbor STL projednal podnět MUDr. Kamrly (UH) týkající se výběrového řízení na
dodávku transfuzních přípravků do Nemocnice Na Homolce. Odpověď bude přílohou
zápisu (návrh odpovědi připraví dr. Turek – úkol trvá).
 Diskuze o možnosti zavedení 100% deleukotizace erytrocytů v ČR. Výbor
z odborného hlediska podporuje její zavedení, bude však třeba projednat ekonomické
souvislosti (VZP, MZ ČR), včetně úhrady transfuzních přípravků a poskytované péče
v rámci DRG. Zástupci STL navrhnou postup k projednání na Národní transfuzní
komisi v květnu 2014. Výbor STL požádá o stanovisko odborných společností ČLS
JEP, které mají největší podíl na spotřebě erytrocytů. (dr. Řeháček, úkol – č. 52).
 Dr. Řeháček zaslal výsledky hospodaření STL v r. 2013. Bude předáno k vyjádření
pokladníkovi STL – paní Pospíšilové.
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 Dr. Řeháček informoval o zasedání Vědecké rady SEKK. Zápis bude po schválení
vyvěšen na webu SEKKu. Vědecká rada doporučila všem odborným společnostem,
aby vypracovaly a zveřejnily doporučení pro EHK výkonů vlastní odbornosti.
 Dr. Galuszková a dr. Řeháček se zúčastnili jednání s ředitelem Úřadu ČČK RNDr.
J. Konečným, který STL seznámil s nabídkou ČČK získat a provozovat odběrový
autobus pro výjezdové odběry. Po diskuzi ředitel navrhl, že po zvážení získaných
informací a po vydání rozhodnutí ČČK, seznámí zařízení transfuzní služby
s případnou nabídkou, která bude obsahovat podrobnější informace, včetně
ekonomických podmínek.

Příští schůze výboru STL bude ve čtvrtek 15. 5. 2014 v ÚHKT v Praze v 10:30 h.
Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc

Přílohy:
1) Žádost nem. Uherské Hradiště o stanovisko STL
2) Stanovisko STL
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Příloha 1:
Žádost ZTS nemocnice Uherské Hradiště o stanovisko STL (doručeno e-mailem 15.4.2014)
--------------------------------Titl.:
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP, předseda MUDr.Vít Řeháček,
místopředseda MUDr.Jiří Masopust

Věc:
Stanovisko k výběrovému řízení na dodavatele transfuzních přípravků
Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo !
Chceme Vás požádat o vyjádření stanoviska STL k plánovanému výběrovému řízení na dodavatele transfuzních
přípravků (TP) v Nemocnici Na Homolce v Praze.
Tzv. transplantační zákon 285/2002 Sb. říká v par. 28, že "Lidské tělo a jeho části nesmějí být jako takové
zdrojem finančního prospěchu...."
Přesto je z mnoha důvodů jistě nezbytné, aby finanční náklady na výrobu transfuzních přípravků (TP) byly
alespoň rámcově stanoveny.
Avšak zatímco úhrada za TP vypočtená v součinnosti STL a dalších institucí slouží v případě výrobce TP k
zajištění provozu pracoviště,standardního a co nejpříjemnějšího prostředí dárcovských odběrů, ke zvyšování
bezpečnosti vyráběných TP (adekvátně vybavená zpracovatelská část ZTS i laboratoří), vzdělávání perzonálu a
podobně,aplikace výběrového řízení na dodavatele TP s jednoznačnou preferencí ceny na úkor jiných
charakteristik povede ve svém důsledku k přesunu garantované platby zdravotních pojišťoven k subjektům, které
se na výrobě TP nijak nepodílí, později může zpochybnit i samotnou výši úhrady jako takovou.(Viz znění
připojené zadávací dokumentace k veřejné zakázce.)
Bylo by vhodné, aby k uvedenému - možná precedentnímu – výběrovému řízení zaujala STL oficiální
stanovisko, případně - podle vyznění právního rozboru - k němu rovnou vznesla námitku.
(Lhůta pro předávání nabídek ve výběrovém řízení vypsaném Nemocnicí Na Homolce končí již 12.5.2014.)
15.4.2014
MUDr.M.Černá
MUDr.R.Kamrla
Zařízení transfuzní služby Uherskohradišťské nemocnice, a.s.

----------------------------------------------
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