Zápis č. 34 ze schůze výboru STL konané dne 15. května 2014

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

MUDr. Biedermann

Omluveni: MUDr. Galuszková, MUDr. Písačka, MUDr. Řeháček
Připomínky k minulému zápisu: nejsou.
Úkol č. 1: Pracovní skupiny. Úkol trvá.

Pracovní skupina pro laboratorní vyšetření:

byla odeslána odpověď dr. Z. Tokárovi (nemocnice Strakonice).
Ukončeno.


Pracovní skupina pro potransfuzní reakce.

Dr. Masopust rozeslal k připomínkám texty postupů prezentovaných na
odborných seminářích a konferencích v ČR – rozesláno k připomínkám
17. 3. tr.

Úkol č. 5: Registry transfuzní služby.
 Národní transfuzní komise schválila v r. 2013 možnost napojení Státního zdravotního
ústavu na Registr vyřazených dárců. V řešení – právní podmínky.
 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.
 Registrační listy pro Extrakorporální fotochemoterapii a pro vyšetření
antitrombocytových protilátek (doc. Gašová, dr. Písačka, mgr. Bolcková) odeslány na
pracovní skupinu – SZV.
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.

Bude provedena kontrola aktualizace www STL, včetně aktualizace kontaktu na
sekretářku STL paní Radku Korbovou, (dr. Bohoněk). Úkol trvá.
Úkol č. 38: Seznam metod, které mají být povinně akreditované pro uznání akreditace
laboratoře v odbornosti 222, (dr. Reháček, dr. Písačka). Úkol trvá.

Úkol. č. 39: Diskuse k materiálu Dr. Masopusta „Doporučení pro skladování a
transport krve, krevních složek a transfuzních přípravků“. Dr. Masopust upraví
text dle připomínek. Doposud neuzavřeno. Vypořádávání dalších připomínek na
příštím jednání 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.
(Dr. Masopust, dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 42: Indikace laboratorních výkonů transfuziologem – probíhají jednání
(dr. Masopust, dr. Řeháček). Úkol trvá.
Úkol č. 44: Revize doporučení STL.
 Diskuse k materiálu Dr. Masopusta Doporučení STL _03_2007 „Posuzování
způsobilosti k dárcovství krve a krevních složek“. Připomínky vypořádány.
Aktualizovaný text bude zveřejněn na www STL. Ukončeno.
Úkol č. 45: Spolupořadatelství konference 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.
Projednány připomínky k prezentaci dr. Řeháčka – návrhy na odborná temata
konference. Připomínky předá dr. Masopust. Úkol trvá.
Úkol č. 50:
 Probíhá příprava „8. Národního aferetického dne“ v termínu 30. 10. 2014 v Praze,
v Lékařském domě (doc. Gašová). Úkol trvá.
Úkol č. 51:
- Připraveno a odesláno stanovisko výboru STL k režimu vypisování výběrových řízení
na dodavatele transfuzních přípravků. Úkol ukončen.
Úkol č. 52: Návrh na 100% deleukotizaci erytrocytů
- Bude projednáván 29. 5. t. r. na jednání Národní transfuzní komise. Dr. Řeháček
obdržel souhlasné stanovisko některých odborných společností (hematologie,
onkologie, vnitřní lékařství). V přípravě jsou jednání o úpravě úhrad.
Úkol č. 53: Německo-český a polský transfuzní den, Drážďany 11. 9. 2014.
- Nabídka na zajištění dopravy pro zájemce byla odeslána na jednotlivá ZTS. Diskuse
k organizaci akce a zajištění programu. Organizátoři konference projevili zájem o tři
přednášky z české strany na téma: bezpečnost dárcovství krve a krevních složek,
soběstačnost a imunohematologie.
Úkol č. 54:
- „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.

Výbor STL:
Z. Pospíšilová:
 Žádost o členství v STL ČLS JEP podali: Bc. Monika Vrbová – Plzeň, Jitka Budínská
– Ostrava, Ing. Ludmila Jandová, PhD – Praha ÚVN, Bc. Eliška Sládková, DIS –
Praha ÚVN, Sylva Rottenborn, Šárka Sukdolová – Europlasma, RNDr. Petr Švenda –
TIS Brno. Výbor schvaluje.
Dr. Turek:
 Informoval o vyjádření IPVZ o uznání praxe v specializačním vzdělávání v oboru
„ Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků –
Klinická hematologie a transfuzní služba“. Účastníkům specializačního vzdělání bude
do konce roku 2014 uznána praxe na pracovištích, která mají akreditaci pro vzdělávání
lékařů. Od r. 2015 se bude uznávat praktická část pouze na pracovištích, která mají
akreditaci pro specializační vzdělávání nelékařů – pouze tři pracoviště v ČR (Fakultní
nemocnice Hradec Králové, Olomouc a Ostrava).
Výbor STL doporučuje všem pracovištím, která mají akreditaci pro vzdělávání lékařů,
aby si do konce roku 2014 akreditoval i vzdělávání pro VŠ nelékaře v oboru
hematologie a transfuzní služba (rozdíly v požadavcích na akreditaci Lékařů a VŠ
nelékařů jsou minimální).

Příští schůze výboru STL bude ve čtvrtek 19. 6. 2014 v ÚHKT v Praze v 10:30 h.
Zapsala doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.

