Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť (SHaTS)
organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti
______________________________________________________
Zápisnica zo zasadnutia výboru SHaTS SLS
dňa 24. mája 2019, Martin
Prítomní - podľa priloţenej prezenčnej listiny : doc. MUDr. M. Dobrotová, PhD., MUDr. E. Flochová, PhD.,
MUDr. Guman, PhD., prof. MUDr. M. Hrubiško, CSc., , MUDr. J. Hudeček, PhD., MUDr. J. Chudej, PhD.,
MUDr. M. Kučeráková, MUDr. J. Lazúr, doc. MUDr. M. Mistrík, PhD., MUDr. I. Plameňová, PhD.,MBA.,
MUDr. M. Skraková, MUDr. A. Wild,
Dozorná rada: MUDr. Alexander Varga
Sekretárka: Ing. T. Hammerová
Ospravedlnila sa : prof. MUDr. A. Bátorová, PhD., MUDr. E Mikušková, PhD., MUDr. M. Peprný,
Program: V prílohe
Schôdzu výboru SHaTS SLS otvorila prezident SHaTS SLS A. Wild, ktorý dal hlasovať o zápisnici zo
zasadania Výboru SHaTS SLS dňa 25.1.2019 a o programe súčasnej schôdze.
Záver hlasovania o zápisnici: zápisnica bola schválená počtom 12/12 hlasov,
Záver hlasovania o programe: program schôdze bol schválený počtom 12/12 hlasov
1. Doplnenie formulára SLS pre členov výboru SHaTS a dozornej rady vrátane podpisových vzorov
A.Wild vyzval členov výboru SHaTS SLS na doplnenie údajov a podpisových vzorov do formulára SLS pre
členov výboru
2. Činnosť výboru od poslednej schôdze 26.1.2019
A. Wild referoval o činnosti výboru SHaTS SLS od poslednej schôdze 26.1.2019 , ktorá prebiehala mailovou
formou
 HLASOVANIE o pripomienkach k ambulantnému ZZV-7.2.2019: 10x súhlas (Hudeček, Guman, Lazúr,
Bátorová, Mistrík, Chudej, Hrubiško, Kučeráková, Skraková, Wild), odoslané pripomienky e-mailom
(poštou spolu so SVLZ 18.2.2019)
 HLASOVANIE o pripomienkach k ambulantnému ZZV-15.2.2019: 8x súhlas (Hudeček, Bátorová, Chudej,
Hrubiško, Kučeráková, Skraková, Dobrotová, Wild), odoslané pripomienky e-mailom (poštou spolu so
SVLZ 18.2.2019)
 ÚČASŤ v kategorizačnej komisii (KK) MZSR. Po konzultácii s nestálymi členmi kategorizačnej komisie
MZSR (neprináša to výhody), SHaTS nenominovalo kandidátov za stálych členov KK MZSR.
 27.2.2019 – SHaTS nominovala na Cenu ministra zdravotníctva 2019 doc. MUDr. M.Mistríka, PhD.,
RNDr. M. Kúšikovú a p. C. Vachalíkovú- kandidáti neboli MZ SR schválení .
 3/2019 – pripomienkovanie zákonov o zdravotnej starostlivosti.
 2-4/2019: Zapracovanie pripomienok pediatrických hematológov a onkológov a pripomienky KHaT MT
(prof.Staško, RNDr. Ivánková).
 Podpísanie garancie pre krajský seminár NT, organizátora pre myelómové fórum (Novartis).
 22.4.2019: dotazník EHA ohľadne harmonizácie CAR-T cells. Nebolo čo konzultovať s členmi výboru,
odpovedal, ţe u nás sa to ešte nerieši.
M.Mistrík doplnil, CAR-T cells sú viazané na akreditáciu JACIE , poplatok cca 10 000€ . Jedine plzenské
pracovisko ju má, UHKT čaká, Brno a Ostrava ju majú v pláne
M.Hrubiško uţ je 8 verzia štandardov JACIE
 23.4.2019: bez pripomienkovania zákonov.
M. Mistrík a M. Kučerákova navrhli, aby A. Wild rozdelil členom výboru zákony na preštudovanie a následne
na pripomienkovanie , 1 zákon 2 resp. 3 členom výboru
Návrh dvojíc resp. trojíc: Chudej-Guman-Mikušková, Plameňová-Kučeráková, Flochová-Dobrotová, HrubiškoMistrík, Bátorová –Skraková, Hudeček- Lazúr, Wild-Peprný . Prítomný členovia s uvedeným návrhom súhlasili
( nehlasovali sme )
 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 577/2004 Z. z. o
rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za
sluţby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (v znení zákona č. 720/2004 Z. z.) v znení
neskorších predpisov –

 Marta Kučeráková: definovanie osobitných populácií pre očkovanie- navrhla zaradiť do programu
očkovania aj pacientov po transplantácií, zabezpečiť dostupnosť vakcín ?
 10.5.2019 – na ţiadosť MZ SR pripravil A. Wild odpoveď na list Medirexu o neadekvátnom uhrádzaní
laboratórnych výkonov VšZP, prítomní členovia výboru súhlasili so stanoviskom predsedu SHaTS SLS
A. Varga: reagoval na zle vyšetrovanie KS v neštátnych zariadeniach, navrhol , aby boli KS vyšetrované len
v nemocničných KB, pretoţe sú najmä gravidné pacientky nedoriešené
M. Kučerákova, M. Skraková vyslovili nutnosť edukácie gynekológom na ich fóre,
M. Kučerákova pripraví list pre Gynekologickú spoločnosť SLS a navrhne stretnutie v zastúpení : Peprný,
Rosochová , Kučeráková a zástupcovia GS SLS
3. Pravidlá práce výboru
A. Wild informoval , ţe stanovisko výboru je akceptované vtedy, keď za výbor v komunikácii odpovedajú
minimálne 8 členovia aj mailovou formou .
 o niektorých veciach môţe rozhodnúť predseda, resp. podpredsedovia, resp. vedúci sekretár,
 sú k dispozícii 2 pečiatky 1 ks v BB, l ks v BA, podpisové právo má aj podpredseda so súhlasom predsedu
SHaTS SLS
4. Zverejňovanie zápisnice
A. Wild navrhol zverejňovať zápisnice z rokovania členov výboru a DR SHaTS SLS
I. Plameňová konštatovala, ţe členská základňa má byť informovaná o práci výboru SHaTS SLS
Hlasovanie : za zverejňovanie zápisníc na webe hlasovalo 12/12 prítomných členov výboru
5. Vzdelávacie akcie na Slovensku
A. Wild upozornil na slabšiu účasť na vzdelávacích akciách, konkretne na MF, kde napriek vzácnym hosťom
bola účasť pomerne slabá, preto je na zváţenie spájať akcie resp. niektoré striedať obrok.
M. Mistrík informoval, ţe uţ k určitej regulácii došlo. SHaTS SLS garantuje Aktuality v hematológii,
Hemofilické dni a jednu celoslovenskú akciu
J. Hudeček: záleţí nám na našich podujatiach , ktoré sú podporené SHaTS SLS, účasť je otázka disciplíny
I.Plameňová : firmy majú určené peniaze na edukáciu a to my neovplyvníme
M. Kučeráková: akcia v Ţiline je jediné podujatie pre SZP a je á 2 roky
M. Mistrík: mali by sme dbať na to, aby neboli akcie tesne po sebe
T. Guman pripomenul, ţe o SHaTK v Starom Smokovci sa na výbore nehlasovalo
M. Hrubiško potvrdil, ţe podľa EHA celoslovenská konferencia musí byť pod hlavičkou SHaTS SLS .
Opýtal sa ako ďalej?
Prebehla diskusia i názve celoslovenskej konferencie
Návrh: Slovenská hematologické a transfuziologická konferencia v BA, BB, KE, alebo ponechať BHaTD
KHaTD, pridať aj BBHaTD
Hlasovanie : za BHaTD, KHaTD, BBHaTD hlasovalo 6 /12 prítomných členov výboru vrátane predsedu,
zdržali sa 5/12 prítomných členov výboru, proti bol 1/12 členov výboru
Plán podujatí : v roku 2020 BBHaTD , v roku 2021 BHaTD , v roku 2022 KHaTD
Hemofilické dni a Aktuality budú pokračovať v pôvodnom reţime
6. SHaTK, Starý Smokovec
M. Mistrík informoval o príprave SHaTK 2019 , ktorá sa koná pod záštitou SHaTS SLS, KHaT LF UK, SZU
a UNB, Univerzitnej nemocnice v Bratislave
Prezidentkou konferencie je prof. MUDr. A. Bátorová, PhD, predsedom vedeckého výboru Doc. MUDr. M.
Mistrík, PhD., predsedom organizačného výboru MUDr. M. Skraková
M.Skraková informovala o návrhu na zloţenie vedeckého výboru a organizačného výboru SHaTK 2019
Hlasovanie : za navrhnuté zloženie vedeckého výboru hlasovalo 11/11 členov výboru
Hlasovanie: za navrhnuté zloženie organizačného výboru hlasovalo 11/11 členov výboru
Organizačné zabezpečenie konferencie Agentúra Rowex
Hlasovanie : súhlas s uvedenou agentúrov vyslovilo 10/12 prítomných členov výboru, nesúhlas 2/12 prítomných
7. Štandardné diagnostické postupy
M. Mistrík konštatoval, ţe sú pripravené ŠDP pre AL, CML, ktoré boli odoponované výborom MZ SR, ale sú
pripravované bez finančného ohodnotenia. Prof. MUDr. Mego , PhD., vyhodnotil celý proces negatívne.
8. Správa hlavného odborníka (HO) pre hematológiu a transplantácie KKB
M. Mistrík uviedol aktuálny stav krajských odborníkov pre hematológiu :

J. Hudeček (Ţilina), A. Wild (BB), J. Jurkovičová (Prešov), N. Štecová (Košice), D. Večeřová (TN), M. Šimek
(Nitra), A. Labancová (Trnava) a E. Bojtárová (BA). Aktívne sa zapájajú a spolupracujú hlavne pri riešení
komplikovanej situácie okolo liekov.
M. Mistrík zreferoval transplantačné aktivity na Slovensku
 Na Slovensku sa v roku 2018 na 6-tich pracoviskách urobilo 223 transplantácií krvotvorných buniek, 148
autológnych a 75 alogénnych, pričom zdrojom bola kostná dreň 10x a periférna krv 213 x. Najčastejšou
indikáciou bol mnohopočetných myelóm, spolu 93 Tx (92 autológnych a 1 alogénna), potom lymfóm s 47 Tx
(39 autológnych a 8 alogénnych) a akútne leukémie s 46 Tx (3 autológne a 43 alogénnych). Výhradne
autológna Tx sa robila pre solídne nádory (14x) a výhradne alogénna Tx pre myelodysplastický syndróm
(19x) a aplastickú anémiu (3x).
Lieková politika: M. Mistrík poďakoval za informácie o expirácii liekov, á ½ roka obnovuje povolenia na MZ
SR –veľmi nepraktické (posielal ţiadosti na 29 liekov) . Nedostupnosť základných a špeciálnych liekov, na
ktorej sa podieľa aj ich deregistrácia, ako aj málo zmysluplný zakáz „off label“ pouţitia účinných liekov, sa
spolu premietajú do neustále sa zvyšujúceho počtu (t.č. 29) ţiadostí o mimoriadny dovoz lieku a ţiadostí
o povolenie na pouţitie lieku v neregistrovanej indikácii. Hematológovia a hematologickí pacienti
pravdepodobne najvýraznejšie pocítili nepriaznivý vývoj pri interferónoch, kde skončila éra „dávkovaceho pera“
(Roche, MSD) a nastal návrat ku klasike: liekovky, ihly a striekačky. Prakticky nedostupný sa stal daunorubicin,
ktorý sa zatiaľ nahradzuje dostupnými: idarubicin a mitoxantron.
Kategorizácia liekov- komisia riešila lieky Letermovir, Daratumumab, Xarelto, Arixtra
Záver: výbor vzal správu / informácie HO MZ SR na vedomie .
9. Novinky vo formálnom vzdelávaní
M. Hrubiško informoval, ţe postgradulálne vzdelávanie beţí v Bratislave a Martine, pretrvávajúcim problémom
je atestácia – špecializácia pre laborantov s úplným stredoškolským vzdelaním. Nie je nariadenie vlády
o minimálnych štandardoch - aţ keď bude schválené, tak SZU môţe byť akreditované, a potom môţu
laboranti atestovať. Posledná atestácia laborantov bola v júni 2013. MZ SR je brzdou akreditácie. Zdôraznil, ţe
je potrebné vyvinúť tlak cez riaditeľa NTS a riaditeľov UNB, FN a Nemocníc, vyzvať ich, aby napísali na MZ
SR list o nedostatku atestovaných laborantov , a aby bol zjednodušený akreditačný spis
V letnom termíne máme 5 atestantov (l lekár, 4 VŠ), na jeseň cca 10 atestantov.
Záver: výbor vzal správu / informácie na vedomie .
10. Zdravotné výkony
A.Wild oznámil, ţe zoznam zdravotných výkonov je pripravený aj s RL, následne by mala komisia pre
jednotlivé výkony stanoviť ceny. Predpokladaná platnosť zoznamu ocenených výkonov cca od januára 2020
11. LOINC kódovanie
A. Wild informoval o stretnutí s Ing. Vladimírom Heribanom (VšZP, SSKB SLS) a Ing. P.Plevom, NCZI
ohľadom elektronického komunikačného systému LOINC, ktorý má slúţiťpre komunikáciu medzi viacerými
inštitúciami, kontrola. Poţiadali SHaTS SLS o kontrolu kódov týkajúcich sa laboratórnej hematológie
a trasnfuziológie. A.Wild časť z kódov kontroloval a konštatoval mnohé chyby v preklade z anglického originálu
a význame zaradených, resp. nezaradených výkonov.
Členovia výboru hlasovaním rozhodli, ţe bez oficiálnej výzvy relevantnou inštitúciou (MZSR) nebudeme na tom
robiť ani vykonávať kontrolu. V prípade vyzvania je potrebné dohodnúť podmienky vykonávania tejto kontroly.
Hlasovanie: hlasovalo 12/12 prítomných
A.Wild bude informovať o výsledku Ing. V.Heribana a Ing.P.Plevu.
12. Akčné plány - Národného plánu infekčných ochorení v SR
Členovia výboru konštatovali, ţe sa to netýka nášho odboru
13. Udeľovanie ocenení SLS
A. Wild informoval o kritériách pre udeľovanie ocenení SLS, oznámil, ţe A. Bátorová poslala mailom návrhy
na ocenenie M. Skrakovej – zlatá plaketa, T. Hammerovej- bronzová plaketa
Ďalšie návrhy členov výboru SHaTS SLS : E. Hrudová, N. Štecová , A. Hatalová, A. Labancová, A. Krotká,
M. Kavecká, E. Králiková, E. Radi, J. Ivanková
Hlasovanie : za uvedené návrhy hlasovali 11/12 prítomných členov výboru, 1 člen výboru sa zdržal hlasovania
T. Hammerová bola poverená zistiť na SLS , aké ocenenia uvedení kandidáti majú a kedy im boli pridelené,
resp. či spĺňajú časové kritéria na ďalšie ocenenie

V súvislosti so zámenou vzorky krvi na vyšetrenie krvnej skupiny a podanie inkompatibilných ERD
v Košiciach , stanovisko výboru SHaTS SLS znie, ţe neodporúčame skladovať bed side test po vyšetrení KS
v chorobopise vzhľadom na infekčný materiál. Po 24 hod. sa likviduje ako biologický odpad .
M. Kučeráková oznámila, ţe sa chystajú 2 usmernenia, a to pre transfuziológiu a imunohematológiu
Hlasovanie : súhlasne hlasovalo 12/12 prítomných členov výboru

14. Predbežný termín budúcej schôdze
Návrh : 22. 11. 2019 v Martine, v prípade potreby skôr
Za schválenie termínu ďalšej schôdze hlasovalo 12 / 12 prítomných členov výboru,
15. Ukončenie schôdze
Prezident MUDr. A. Wild poďakovala prítomným členom výboru za aktívnu účasť a za spoluprácu
Zapísala a zápisnicu spracovala : MUDr. M. Skraková
Zápisnica bola schválená 22.11.2019.

MUDr. Alexander Wild
Predseda SHaTS SLS

