
 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis č. 37 ze schůze výboru STL konané dne 21. října 2010 

 

 

Přítomni: MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Gašová, MUDr. Kracíková,                

MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek 

 

Omluveni: PharmDr. Žáková., MUDr. Meluzínová, Z. Pospíšilová 

 

Hosté: MUDr. Čermáková 

 

       

Dr. Řeháček: 

 

Informoval o:  

 

− vypořádání připomínek k vyhlášce č. 143/2008 Sb. ohledně distribuce, dovozu a 

vývozu transfuzních přípravků a plazmy pro přípravu krevních derivátů od 

dobrovolných neplacených dárců.  Jednou z nejvýznamnějších připomínek STL byla 

úprava minimálních intervalů mezi dárcovskými odběry plazmy (§ 12 a příl. č. 3),   

 

− Vyhlášce č. 275 /2010 Sb. o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce. 

Vyhláška nebyla zaslána výboru STL k připomínkám. Výbor nesouhlasí s několika 

body, které se týkají posouzení způsobilosti k dárcovství v souvislosti s WNV a 

boreliózy. Výbor podá na MZ své stanovisko, 

 

− pozvání na schůzi NASKL v listopadu t.r., kde proběhne jednání o sdílení výkonů.  

 

− Zaslal  ČČK odkaz na www. STL na příručku „Máte krev v žilách“ 

 

− Obdržel od SEKK dokument „Certifikace 2011 pro imunohematologické kontrolní 

cykly“ ke schválení. V dokumentu nejsou změny proti roku 2010. Výbor STL 

dokument schválil.  

 

− Obdržel od MZ + ČLK a přeposlal členům požadavek na vypracování seznamu 

zdravotních výkonů odbornosti 222, které:  a) budou plně hrazeny ze zdravotního 

pojištění, b) budou částečně hrazeny ze ZP, c) nebudou hrazeny ze ZP. Členové 

výboru si připraví návrhy, bude projednáno na schůzi 25. 11. 2010. Stanovisko musí 

být odesláno do konce listopadu 2010. 

 

Z. Drobníková: 

− Informovala o mimořádném zájmu sester o účast v dalším specializovaném vzdělávání 

(certifikované kursy NCO NZO).  

 

Dr. Bohoněk:  

− informoval o proběhlém otevírání obálek uchazečů pro výběrové řízení k 

informačnímu systému pro Registry transfuzní služby. Výběrové řízení proběhne 22. 

11.  2010. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gašová: 

− jednala s paní Pavlíkovou SÚKL o přípravě indikačních kriterií a technických 

podkladů pro inaktivované transfuzní přípravky – trombocyty a plazmu. Dr. Řeháček 

připravil ve spolupráci s Výborem indikační kriteria. Konečnou verzi zašle na SÚKL. 

 

Dr. Písačka: 

− Diskuse k titraci SEKK pro imunohematologii – pro velkou variabilitu a rozptyl 

výsledků výbor STL doporučuje nehodnotit „správnost/nesprávnost“ výsledků titrů, 

postačí certifikát o účasti. Laboratoře by si měly samy vyhodnocovat vlastní výsledky 

v porovnání s ostatními účastníky a posuzovat trend těchto výsledků.  

 

− Dále výbor doporučuje zohlednit ve výsledkovém listu SEKK u určování Rh D 

antigenu aktuální doporučení STL pro vyšetření v těhotenství a po porodu, kde u 

novorozenců není požadováno vyšetření na slabé a variantní formy D antigenu. Tudíž 

ve formuláři SEKK by u Rh D měly být 2 kategorie: dárce krve / ostatní.   

 

Dr. Masopust:  

− Informoval o dopisu dr. Herynkové o návrhu přehodnocení současného stanovování 

infekčních markerů sérologickými testy. Téma bude diskutováno na Střešovickém 

hematologickém dnu 4. 11. 2010. 

 

− Rozeslal členům výboru STL návrh doporučení „Předtransfuzní laboratorní vyšetření“. 

Proběhla diskuse k navrženému dokumentu, který bude upravován.  

 

Dr. Čermáková:  

− Informovala o proběhlém 2. kole voleb do výboru STL, který je přiložen k zápisu 

Výboru STL.  

 

Žádost nových členů STL: 

− Mgr. Alena Malušková KC Ostrava žádá o členství v STL. Výbor souhlasí. 

 

Připravované akce: 

Změna termínu semináře STL „Imunohematologie: předtransfuzní vyšetření“. Seminář se 

bude konat 27. 1. 2011. Detaily akce budou ještě upřesněny.  

 

 

Příští schůze výboru STL bude 25. 11. 2010 v 10:30 v Ústavu hematologie a krevní 

transfuze v zasedací místnosti v budově A. 

 

Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc 
 


