
Příloha č. 2 
 
Zápis z jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP 
 
Datum konání: 22.11.2004 
 
Přítomni: MUDr. Kopecký, RNDr. Lochman, Prof. Penka, Prof. Michalová, MUDr. Žampachová, MUDr. 
Scharfen, MUDr. Chaloupková, Ing. Štědrý, MUDr. Turek,  RNDr Bilyk, ing. Šprongl 
 
Omluveni: Prof. Palička, Doc. Pecka, Ing. Bartoš, Prof. Brdička, Doc. Jabor 
 
Jednání řídil ing. Šprongl 
 

1. Přítomným se představil MUDr. Turek jako zástupce Společnosti pro transfůzní lékařství ČLS 
JEP. Jednání je zatím přítomen jako host vyslaný jmenovanou odbornou společností. 

2. Ing. Šprongl seznámil přítomné se zařazením NASKL do ČLS JEP. Byl zřízen podúčet, 
adresa pro korespondenci, ing. Šprongl se stal spolupracovníkem ČLS JEP na dohodu o 
vykonané práci. Případný deficit účtu na konci roku uhradí ČSKB ČLS JEP formou půjčky. 

3. Ing Šprongl seznámil přítomné se závěry ze zasedání pracovní komise EC4 pro akreditaci. 
Podstatná je podpora odborného akreditačního orgánu existujícího vedle orgánu začleněného 
do EA. Žádoucí je kooperace těchto dvou akreditačních orgánů. Významně opět zazněla 
nutnost neakreditovat podle metod, ale procesy 

4. Byly probrány materiály týkající se školení auditorů. Program byl doplněn o přesnou 
specifikaci místa konání a o přednášku MUDr. Chaloupkové. Z ostatních materiálů byla 
odsouhlasena úprava slibu mlčenlivosti podle návrhu doc. Pecky a doplňku MUDr. 
Žampachové. Je nutno, aby prof. Palička podepsal dopisy pro nadřízené auditorů a rozeslal je 
takto: 10x ing. Bartošovi, 10x prof. Michalové, 10x MUDr. 

5.  Kopeckému, 30x doc. Peckovi, 20x MUDr. Scharfenovi a 40x doc. Jaborovi. Jmenovaní 
rozešlou dopisy na pracoviště auditorů. 

6. Byla diskutována revize standardů včetně připomínek z 18.11. Všechny dříve známé změny i 
nové připomínky byly akceptovány. MUDr. Průšová dodá v průběhu dne připomínky ke 
standardům BOZP. Definitivní upravený materiál rozešle ing. Šprongl v pátek 26.11. Poslední 
připomínky do pondělí 29.11., 30.11. předá revidované standardy na MZd. Tyto standardy 
budou i podkladem pro školení auditorů. Oborové záležitosti budou řešeny v check-listech pro 
jednotlivé odbornosti.   

7. Projednána byla otázka zveřejnění jmen auditorů. Po proškolení bude seznam veřejně 
dostupný na www stránkách. Byla diskutována další spolupráce s ČIA. Závěrem je potřeba 
upravit vztahy a kooperovat. 13.12. proběhne schůzka s vedením ČIA, za NASKL se zúčastní 
ing. Šprongl, ing. Štědrý a navržen byl i Dr. Král – ing. Šprongl rozhodne. 

8. MUDr. Chaloupková požádala o návrhy loga NASKL, dotvoří grafička SZÚ. 
9. MUDr. Turek seznámil přítomné se situací v transfůzní službě. Předpokládá, že laboratorní 

část bude v budoucnu spolupracovat s Radou a NASKL. 
10. Příští schůzka bude 17.1.2005 od 14:00 na obvyklém místě. 

 
Zapsal ing. Šprongl 
 




