
 
 
Příloha č. 1 

Zápis 
ze 14. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří 

při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
konaného dne 23.5.2005 v Lékařském domě v Praze 

=================================================================== 
 
 
Přítomni: 
za odborné společnosti: Ing. V. Bartoš (nukleární medicína), prof. R. Brdička (genetika), doc. 
A. Jabor (biochemie), Dr. O. Kopecký (imunologie), Dr. I. Lochman (imunologie), Ing. E. 
Nováková (toxikologie), doc. M. Pecka (hematologie), prof. M. Penka (hematologie), Dr. M. 
Písačka (transfusní), Ing. L. Šprongl (biochemie), Ing. R. Štědrý (nukleární medicína), Dr. M. 
Žampachová (mikrobiologie) 
Centrum pro kvalitu MZ ČR: Dr. V. Chaloupková 
Předsednictvo ČLS: prof. V. Palička 
Host: Ing. A. Saidlová 
Omluveni: prof. K. Michalová (genetika), Dr. Scharfen (mikrobiologie) 
 
Program: 
 

1. Prof. Palička shrnul výsledky a závěry minulého jednání a ocenil aktivní přístup všech 
členů Rady k další diskusi a práci pro zvyšování kvality klinických laboratoří. Diskuse 
potvrdila, že základní principy (systematické a kontinuální zvyšování kvality práce 
klinických laboratoří, pomoc při jejich přípravě k akreditaci a následná aktivní činnost 
a spolupráce v akreditačním procesu) jsou i nadále obecně přijímány a jsou základním 
kamenem činnosti Rady a NASKL. Je zřejmé, že proces může v jednotlivých oborech 
probíhat z jiných výchozích posic, jinou rychlostí a s jinými kvantitativními 
požadavky a jinými mechanismy, základní principy jsou však společné. Členové Rady 
i nadále považují činnost Rady a NASKL za smysluplnou a potřebnou 

 
2. Základním bodem jednání byl návrh zdravotních pojišťoven (které mají velký zájem 

na spolupráci s Radou a NASKL) na zveřejnění deklarace o součinnosti, a to ve svých 
informačních materiálech. Text byl velmi dlouze a detailně diskutován a navržena 
modifikace (červeně), se kterou členové Rady souhlasí: 

a) Plátci budou v programu kvality pro klinické laboratoře spolupracovat s ČLS 
JEP, zejména Radou pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP (dále Rada) 
a Národním akreditačním střediskem pro klinické laboratoře (NASKL) ČLS 
JEP 

b) Bude uznáván Registr klinických laboratoří jako nástroj evidence a 
kontinuálního zvyšování kvality při splnění jeho nejvyšších aktuálních 
podmínek bude členství v Registru považováno za jeden z možných dokladů 
kvality laboratoře 

c) Budou akceptovány požadavky odborných společností ČLS JEP na minimální 
personální vybavení klinických laboratoří 

d) Budou se uznávat vyjádření o kvalitě činnosti klinických laboratoří podle 
kriterií Rady, zejména 



1) doklady o účasti v uznávaných systémech externího hodnocení kvality  
(EHK) 
2) doklady o úspěšnosti v uznávaných systémech EHK pro vybraná vyšetření 
podle specifikací odborných společností a Rady 

e) Předpokládá se harmonizace činnosti Rady pro akreditaci, NASKL a ČIA 
f) Je nezbytné, aby do systému sledování a zvyšování kvality aktivně vstoupilo 

Ministerstvo zdravotnictví, především legislativním zakotvením požadavků na 
kvalitu práce klinických laboratoří a její systematické zvyšování 

Stanovisko a deklaraci v tomto znění považují členové Rady za odpovídající poslání 
Rady, protože definuje snahu Rady o zvyšování kvality a přitom nenarušuje princip 
dobrovolné účasti pracovišť v jejím programu. Dostatečně přitom podporuje aktivity a 
hlavní cíle Rady a NASKL a je s nimi v souladu. Je dokladem snahy zdravotních 
pojišťoven opírat se při posuzování kvality o stanoviska odborníků a odborných 
společností. Umožňuje přitom i jiné způsoby prokázání kvality pracoviště než účast 
v Registru. 
Prof. Palička po schválení zápisu seznámí s tímto stanoviskem zdravotní pojišťovny 
 

3. Dr. Chaloupková informovala Radu o tom, že MZ ČR ustanovilo „Radu pro akreditaci 
zdravotnických zařízení“. Prof. Palička v návaznosti na předchozí bod znovu osloví 
vedení MZ s nabídkou spolupráce a legislativního zakotvení základních principů 
hodnocení a zvyšování kvality práce klinických laboratoří 

 
4. Rada byla seznámena s dvěma uchazeči o posici ve vedení NASKL: paní Ing. Alena 

Saidlová, CSc. byla přítomna osobně, prof. Penka informoval o prim. MUDr. 
Jaroslavu Peprlovi, náměstkovi ředitele FN Brno. Rada informace přijala s potěšením 
a požádala oba kandidáty (Dr. Peprlu bude informovat prof. Penka), aby do konce 
května t.r. odeslali na mailovou adresu prof. Paličky krátké CV, své představy o 
činnosti NASKL a jejich roli v něm a o možnostech finančního zabezpečení aktivit 
NASKL. Prof. Palička stanoviska přepošle všem členům Rady k posouzení. 

 
5. Ing. Šprongl informoval o jednání evropských struktur (EC4 a EA) s tím, že stoupá 

tendence najít společné řešení a postupy mezi odborníky a akreditačními orgány. 
 

6. Byla zaregistrována doména www.naskl.cz. Při registraci domén organizace musí být 
uvedeno její IČO, v tomto případě IČO NASKL je stejné jako IČO ČLS JEP a byl by 
nutný souhlas ČLS JEP, to nelze administrativně udělat během kratšího časového 
období. Z uvedeného důvodu je doména registrována na fyzickou osobu - sekretářka 
ČSKB Jana Sedláková a tato administrativní formalita - tzn. převedení domény na 
ČLS JEP bude do budoucna vyřešena. 

 
7. Zástupci odborných společností (Ing. Štědrý i další) vznesli připomínku, že je velmi 

obtížné projednávat věci ad hoc bez možnosti si je promyslet předem a dle potřeby 
projednat (např. ve výboru OS). Připomínka byla akceptována a návrh bude 
realisován. 

 
8. Příští jednání Rady bude dne 13. června 2005 od 14:00 v zasedací místnosti LD 

v Praze. 
Předseda ukončil jednání v 16:15. 
Zapsal: V.Palička 




