Zápis č. 3 ze schůze výboru STL konané dne 20. ledna 2011

Přítomni: MUDr. Bohoněk, Z. Drobníková, MUDr. Gašová, MUDr. Galuszková, MUDr.
Kracíková, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Řeháček, MUDr. Turek
Omluveni: Z. Pospíšilová, PharmDr. Žáková
Připomínky k předchozímu zápisu – nejsou.
Úkol č. 1 Pracovní skupiny – návrhy a garanti.
Připravují se návrhy pracovních skupin. Spolupráce se budou moci zúčastnit také zájemci z
okruhu širší odborné veřejnosti. Garanti jednotlivých skupin navrhnou a osloví zájemce o
spolupráci. Garanti také připraví návrh programu činnosti skupin a zašlou je dr. Kracíkové.
Termín do 17. 2. 2011 – příští schůze výboru.
Navržené skupiny – garanti:
− Legislativa – Řeháček
− Úhrada laboratorních výkonů – Písačka
− Údržba webových stránek STL – Bohoněk
− Doporučené odborné postupy – Masopust
− Hemovigilance a účelná hemoterapie – Kracíková
− Dárcovské a terapeutické hemaferézy – Gašová
− Dárcovství krve a krevních složek – Galuszková
− Imunohematologie – Písačka
− Autotransfuze – Masopust
− Zatím neobsazené:
− Registry
− Kalkulace cen transfuzních přípravků a úhrada transfuzních přípravků
− Infekce – bezpečnost transfuze
Úkol č. 3 Pracovní dny STL – informace o přípravách.
Výbor STL připravuje národní konferenci s mezinárodní účastí „13. pracovní dny v
transfuzním lékařství“. Konference bude probíhat ve spojení s česko-německým transfuzním
dnem, s mezinárodním postgraduálním kursem „Terapeutické hemaferézy“ a se
„Střešovickým transfuzním dnem“. Termín a místo konference: 6. až 8. 10. 2011 v Praze.
Důležité termíny:
První oznámení bude vydáno do konce února 2011.
Podání abstrakt do konce května 2011.
První informace budou zveřejněny na národním semináři STL 27.1.2011.
Úkol č. 4 Vypořádání připomínek k návrhům dvou doporučení STL.
„Předtransfuzní laboratorní vyšetření“ a „Základní imunohematologická laboratorní vyšetření
červené řady – obecné zásady a technické postupy“
Dr. Masopust připravil obě doporučení, které jsou zveřejněna na webových stránkách STL k
diskusi a k připomínkám. Bude dále diskutováno na semináři STL 27.1. 2011.
Úkol č. 5 Registry transfuzní služby.
Byla připravena a zveřejněna dokumentace k poptávkovému řízení na informační systém pro
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vedení Registrů vyřazených a vzácných dárců krve a Registru erytrocytů vzácných krevních
skupin.
Úkol č. 7 – splněno.
Dr. Řeháček a doc. Gašová jednali s paní Pavlíkovou SÚKL o indikačních kriteriích pro
patogen-inaktivované přípravky.
Informace výboru:
− Na základě připomínek k poslednímu kontrolnímu cyklu SEKK výbor STL doporučuje
přehodnotit vydání certifikátů na základě identifikace slabých protilátek. Slabé protilátky
nedetekovatelné u dárcovských screeningů by neměly diskvalifikovat laboratoř. Bude
blíže vyjasněno v průběhu národního semináře 27. 1. 2011.
Úkol č. 8: Projednat se SEKK výsledky cyklu imunohematologie 2010 – hodnocení výsledku
protilátky anti-M v dárcovském screeningu, opravit a zaslat nové certifikáty. Odpovídá:
Dr. Písačka
− Ministerstvo zdravotnictví požádalo výbor STL o vypracování stanoviska k „politice
České republiky s ohledem na udělování povolení k vývozu plné krve, erytrocytů a
plazmy“. Diskutováno. Postoj STL bude rezervovaný s ohledem na výrazný deficit dárců
krve a krevních složek v ČR. Odhaduje se, že v české populaci je o cca 130 000 dárců
méně, než se doporučuje. Vývoz erytrocytů by mohl mít význam pouze v mimořádných
situacích.
Úkol č. 9: vypracovat a odeslat stanovisko na MZ. Odpovídá: dr. Řeháček.
− Diskutovány dotazy dárců na množství odebírané plazmy při plazmaferéze.
Úkol č. 10: získat podklady a upravit doporučení STL 03 (Způsobilost dárce) pro určení
maximálního objemu odebrané plazmy od dárců. Odpovídá: výbor STL.
− Proběhla informativní schůzka dr. Řeháčka a dr. Masopusta (STL), dr. Turka (MZ ČR) a
ředitele Odboru farmacie mgr. Vrubela (MZČR) o možnostech centralizace transfuzní
služby.
− Dr. Kracíková:
− upozornila, že formuláře statistika ÚZIS a MZ ČR si neodpovídají. STL bude
informovat MZČR.
− Dr. Galuszková:
− informovala o zájmu některých plazmaferetických center o odběr plazmy od dárců
s protilátkou anti-D. Bude ověřena platnost imunizačního protokolu WHO.
Úkol č. 11: připravit stanovisko výboru STL. Odpovídá: výbor STL.
− Z. Drobníková:
− informovala o přípravě konference „Harrachohorky 2011“.
− Dr. Masopust:
− připravuje schůzi redakční rady časopisu Transfuze a hematologie Dnes. Výbor
odsouhlasil změny ve složení redakční rady. Výbor souhlasí.
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− Dr. Turek:
− informoval o jednání Akreditační komise interních a chirurgických oborů.
Probíhá úprava systému týkající se jak výcviku v interním kmeni tak při přípravě
na specializaci v oboru.
Příští schůze výboru STL bude 17. 2. 2011 v 10:30 v Ústavu hematologie a krevní
transfuze v zasedací místnosti v budově A.
Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
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