
 
Příloha č. 1 
 
Zápis ze schůzky- pracovní skupina při ČSKB  
 
Datum: 4.4.2005 
Místo konání: ÚKBD Hradec Králové 
Účel: vypracovat doplněk doporučení o validacích analytických metod 
Přítomni: Janotová, Novotný, Pavlík, Plíšková, Subhanová, Žůrek 
 
Program: 

1. Úvod -určení cílů, rekapitulace výchozí situace (ing. Novotný) 
2. Validace MB metod:  
a) v rámci akreditačního procesu (ing. Janotová, ing.Subhanová) 
b) v mezinárodním měřítku (dr. Pavlík) 
c) z „laboratorní praxe“ (dr. Plíšková) 
d) z pozice poskytovatele IVD (Mgr. Žůrek) 
3. Rozpracování předloženého pracovního materiálu- tezí (viz níže) 
4. Určení dalšího postupu prací 

 
Hlavním bodem programu- rozpracování tezí budoucího Doplňku: 

 Doplněk bude v preambuli mj. akcentovat specifičnost MB metod oproti jiným postupům 
používaným v laboratorní medicíně 

 Doplněk by měl být zásadní pomocí pro laboratoře provozující metody MB na extrahumánním 
genomu, zejména v oblasti ověřování analytické způsobilosti metod 

 Doplněk se nebude zabývat interpretací výsledků  
 Doplněk by měl jasně vymezit jeho event.závaznost pro laboratoře 
 Navrhovaná struktura: preambule, vlastní text Doplňku (s kategorizací jednotlivých skupin 

metod), přílohy (příloha I: návrh obecného SOPa pro MB metody na extrahumánním genomu, 
příloha II: dostupné systémy externího hodnocení kvality v oblasti MB metod na EG, příloha 
III: objasnění pojmů: např. evaluační panely pro MB apod.) 

 
Další postup prací: 

 vypracování vlastního textu Doplňku se zapracováním vznesených připomínek (do 1.června 
2005, vypracuje ing.Novotný, text bude dále připomínkován a doplněn členy pracovní skupiny 
tak, aby na konci 6/05 vznikl 1.draft Doplňku) 

 shromáždění údajů o dostupných MPZ v oblasti MB metod na EG (příloha II, vypracuje 
dr.Pavlík, do 1.června 2005) 

 rozeslání obecného SOPa jednotlivým členům pracovní skupiny k připomínkám (příloha I, 
realizuje dr.Plíšková, do 15.4.2005, připomínky k textu poslat paní doktorce zpět do 1.června 
2005) 

 zpracování přílohy III, zejména příkladu evaluačního panelu (vypracuje dr.Pavlík, do 
1.června 2005) 

 zpracování preambule Doplňku- žádám všechny členy skupiny, aby vznesli své návrhy na 
formulaci preambule Doplňku (do 1.června 2005), popř. zavčas poslali své připomínky, 
doplňky a výhrady k textu, který byl projednáván na pracovní schůzce 

 
Zapsal: D.Novotný      V Olomouci 5.4.2005 




