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Pracovního dne se zúčastnili zástupci z registrovaných laboratoří. 

V úvodní přednášce doc. Jabor seznámil přítomné s průběhem druhé etapy registru, vysvětlil účel a principy 
hodnocení účastníků druhé etapy. Záměrem druhé etapy bylo ukázat na nejdůležitější odborné prvky pro 
zajištění kvality a ověřit úroveň laboratoří z hlediska plnění požadavků Národních standardů (standardy D), dále 
zjistit stav analytiky v registrovaných laboratořích, zjistit stav personálního vybavení a ocenit spolupráci 
vydáním osvědčení o účasti nebo o splnění podmínek. V této etapě se také řešila otázka definice laboratoře: 
a) laboratoř jako součást organizace, která získává osvědčení, pokud splňuje požadavky  
b) laboratoř jako samostatné IČO, která získává osvědčení vázané na IČO, nikoli osvědčení pro konkrétní 
„detašovaná“ pracoviště.  
Registr zatím neeviduje potřebu garance na úrovni jednotlivých „detašovaných“ pracovišť, toto bude předmětem 
třetí etapy. Definice detašovaného pracoviště není dosud přesně určena; je navržena „laboratoř“ odpovídající 
koncepci oboru, poskytující výsledky měření pro klinické účely se zajištěnou personální garancí a analytickou 
kvalitou (minimální požadavky). Vše je cíleně směřováno k zajištění kvality laboratorních služeb v místech 
klinické péče.  
Kritéria pro hodnocení byla zveřejněna na http://www.cskb.cz/registr/aktual.htm . Pro personální vybavení platí 
nepodkročitelné požadavky (příloha č. 3 zprávy č. 29), uznává se odborník „v přípravě“, musí být v pracovně 
právním vztahu (musí být legislativní odpovědnost!), neuznává se „lektor“. Z-skóre bylo vyžadováno za rok 
2003, lze podat výsledky za rok 2004 pro účely opravy.  
Nová registrace je možná kdykoli, zkrácením doby od vstupu laboratoře do registru do poskytnutí dat pro druhou 
etapu bude sjednocena délka platnosti později vydávaných osvědčení s již vydanými Osvědčeními dosud 
registrovaných laboratoří.  
Ing. Budina zhodnotil současný stav v externím hodnocení kvality a informoval o novinkách připravovanými v 
této oblasti.  
RNDr. Bilyk podrobně informoval o výsledcích hodnocení a datech získaných v druhé etapě.  
MUDr. Chaloupková ve své prezentaci seznámila přítomné s projektem "Národní program zvyšování kvality ve 
zdravotnictví", který vzniká ve spolupráci SZÚ a MZ ČR.  
 
Na závěr byly účastníkům rozdány brožury s druhou verzí Národních akreditačních standardů klinických 
laboratoří (dostupné na http://www.cskb.cz/registr/Standardy.htm ). V diskusi byly zmíněny dotazy na existenci 
a práci Registrů ostatních laboratorních odborností. Na seminář byli pozváni zástupci ostatních laboratorních 
oborů, z pozvaných se omluvil za hematologickou společnost doc. Pecka, který byl v zahraničí. Ostatní zástupci 
za imunologii, mikrobiologii, nukleární medicínu a genetiku na pozvání nereagovali.  
 
 

 




