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Zápis č. 6 ze schůze výboru STL konané dne 10. září 2015 
 
  
Přítomni: Bc. Adamcová, MUDr. Bohoněk, Mgr. Bolcková, Z. Drobníková, MUDr.        
Galuszková, doc. MUDr. Gašová, MUDr. Masopust, MUDr. Písačka, MUDr. Procházková, 
MUDr. Řeháček, MUDr. Turek  
                 
Hosté: MUDr. I. Meluzínová 
Připomínky k zápisu č. 5: nejsou. Text zápisu byl schválen. 
 
Úkol č. 1: Pracovní skupiny:  

Pracovní skupiny pro laboratorní výkony, imunohematologii, hemaferézy, 
hemovigilanci a registry zůstávají aktivní. Další pracovní skupiny se mohou 
vytvořit dle aktuální potřeby. 

 
Úkol č. 5: Registry transfuzní služby. 

- Hledání podpory pro vyšetřování vzácných antigenů u dárců. Úkol trvá  
(dr. Galusková, dr. Písačka, mgr. Bolcková). 
 

Úkol č. 16: Aktualizace nepodkročitelných mezí odbornosti 222. Další postup dle vývoje  
                  jednání s plátci zdravotnických služeb. Výbor STL bude perspektivně zvažovat             

      možnost úpravy vyhlášky s ohledem na počet provedených výkonů.  
      Úkol trvá (dr. Řeháček).  
        

Úkol. č. 39: Diskuse k materiálu „Doporučení pro skladování a transport krve, krevních  
složek a transfuzních přípravků“.  Dr. Masopust připravil poslední verzi z 2. 9. 
k diskusi. Po úpravě bude vyvěšeno na webu STL. 

 
Úkol č. 42:  Indikace laboratorních výkonů transfuziologem – sdílení výkonů 

(kódů 22022 a 22023) mezi odbornostmi 202 a 222.   
VZP akceptuje sdílení a připravuje úpravy SW. Úkol trvá (dr. Řeháček). 

 
Úkol č. 44: Navržené revize „Poučení a Dotazníku dárce“ budou upraveny po vydání 

             aktuálního Guide RE, v. 18. Úkol trvá (dr. Masopust). 
 
Úkol č. 54: „Slovensko-český hematologický a transfuzní kongres 2015“v Bratislavě ve  

dnech 22. 9. – 27. 9. 2015. Pro transfuzní program byla vyčleněna jedna 
edukační sekce (75 minut) a 4 odborné sekce (4×75 minut).  

 
Úkol č. 56: Spolupráce při přípravě Jubilee World Congress International. College of  
                   Surgeons. Úkol trvá (dr. Řeháček).  
 
Úkol č. 57: „Standard podání transfuze“. 

 Výbor STL zaslal návrh ostatním odborným společnostem se snahou vydat 
doporučení jako konsensus odborných společností. Očekává se vyjádření 
odborných společností, některé již zaslaly souhlasná stanoviska. Materiál byl 
zaslán na SÚKL v červenci tr. (doc. Gašová). Úkol trvá (dr. Řeháček, dr. 
Galuszková). Doporučení bude vydáno v časopisu Transfuze a hematologie dnes, 
jedná se o jeho vydání v časopisu Postgraduální medicína (dr. Masopust). 
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Dr. Galuszková navrhla: 

- úpravu textu „Programového prohlášení STL“. Výbor STL bude usilovat o rozvoj 
STL a transfuzního lékařství jako medicínského oboru založeného na etických 
principech manipulace s krví, jejími složkami, buňkami a tkáněmi lidského původu 
a zavazuje se bránit komercionalizaci oboru, 

-   aby volení členové výboru podepisovali na začátku funkčního období "prohlášení o 
konfliktu zájmů" (resp. přihlásili se k principům, na kterých je STL založena, 
včetně bránění komercionalizaci oboru), 
 

- definovat podmínky pro přidružené členství, o změnách diskutovat a nechat je 
schválit  členskou základnou na shromáždění členů společnosti, 
 
Výbor STL schválil návrhy hlasováním  (schváleno 9 hlasy z 11). 

-    Dále upozornila, že je legitimním právem výboru hlasovat o přijetí nových členů.  
Členství vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče o řádné event. přidružené 
členství výborem STL a zaplacením příspěvků.  

 

Dr. Turek:   

 diskuze k návrhům dr. Turka ohledně formulářů ÚZIS. Materiál bude zaslán na 
ÚZIS do 15. 9. Tr. Úkol trvá (dr. Turek).   

 
Doc. Gašová: 

 
- předala dotaz MUDr. J. Mertové z ÚHKT v souvislosti s postupem při ověření 

krevní skupiny pacienta. Odpověď zašle předsedkyně výboru MUDr. D. 
Galuszková, PhD. 

 

Mgr. Bolcková 

 návrhy kartiček pro pacienty s nálezem klinicky významných alo i autoprotilátek. 
Bude upřesněno při příštím jednání. Úkol trvá (Mgr. Bolcková). 
 

 
MUDr. Procházková: 

- návrhy dr. Procházkové na centrální evidenci pracovišť, která provádějí 
specializované odborné postupy, na kompenzaci nákladů aktivním účastníkům na 
konferencích a na archivaci dokumentace v ZTS budou projednávány na příští 
schůzce výboru STL.  

 

MUDr. Bohoněk: 
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- dr. Bohoněk představil úpravu interních stránek webu STL. Výbor odsouhlasil, 
aby se požadovalo vytvoření funkce hromadná korespondence, která umožní 
odesílat informace členům. Žádá o spolupráci při doplňování údajů o členské 
základně, kdy každý člen výboru k tomu bude mít přidělena administrátorská 
práva. Diskuze k požadavku možností aplikace stránek na mobilní telefony. 
 

- „9. Střešovický transfuzní den“ se bude konat 19. 11. 2015.  
 
- Pozval členy výboru k návštěvě polního transfuzní pracoviště ÚVN. 
 
- Výbor  STL požádal dr. Bohoňka o rozeslání materiálu o použití potrubní pošty 

pro transport transfuzních přípravků.  
 
 
Termín příští schůze výboru STL bude 15. 10. 2015 v 10:30 h v ÚHKT, budova A.  

Zapsala: doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc                                                

 


