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Příloha č. 1 
 
 
Zápis 
z 25. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP 
konaného dne 19. listopadu 2007 v LD ČLS v Praze 
 
 
Přítomni: 
Dr. Beková, Prof. Brdička, Dr. Brozmanová, Ing. Černá, Doc. Dastych, Prof. Ehrmann, Dr. Chaloupková, Dr. 
Kopecký, Ing. Matějka, Doc. Pecka, Prof. Penka, Dr. Písačka, Prof. Ryška, Dr. Řeháček, Ing. Šprongl, Ing. 
Štědrý, Prof. Palička 
Omluveni: Prof. Anzenbacher, Doc. Dušková, Dr. Lochman, Prof. Michalová, Dr. Ondra, Dr. Scharfen, Dr. 
Žampachová, 
Hosté (NASKL): prof. Jabor, J. Kotrbatý 
v zastoupení mikrobiologické společnosti Dr. Bébrová 
 
Program: 
Kontrola zápisu z 24. zasedání: připomínky členů Rady byly zapracovány. Zápis byl odsouhlasen. Pozn. 
v průběhu jednání se otevřela v diskusi problematika bodu č. 6 zápisu č. 24 a ten byl následně modifikován – 
viz dále 
Personální změny: dle sdělení předsedů odborných společností dochází ve složení Rady k těmto změnám: 
Společnost soudního lékařství a soudní toxikologie: činnost v Radě ukončila Ing. Marie Dědičová a Ing. Eva 
Nováková, novými representanty této OS v Radě se stávají Ing. Ivana Černá (ÚVN Praha) a RNDr. Peter 
Ondra, CSc. (LF a FN Olomouc) 
Společnost nukleární medicíny (sekce imunoanalýzy): činnost v Radě ukončil Dr. Čecháček a novým 
representantem se stal Ing. Petr Matějka (NZZ Brno) 
Předseda Rady poděkoval odstupujícím členům a přivítal nové zástupce OS 
Předseda seznámil členy Rady s dopisem MUDr. Petra Pokorného, ředitele odboru VZP, týkajícím se 
problematiky POCT vyšetření, požadavkům na jejich kvalitu a podmínek nasmlouvání těchto výkonů. 
Vzhledem, k tomu, že primární požadavek dopisu byl směřován k vyšetření INR, požádal s předstihem o 
stanovisko zástupce hematologické společnosti. Jejich stanovisko k textu je souhlasné. Vhodnost přijetí 
takového stanoviska mezioborově je zřejmá a v diskusi bylo obecně podpořeno. 
Závěr: 
předseda Rady seznámí Dr. Pokorného s kladným stanoviskem representantů hematologické společnosti a 
Rady k podmínkám POCT vyšetřování INR 
předseda rozešle text obecného návrhu stanoviska k POCT všem členům Rady (viz příloha č.1) s žádostí o 
stanovisko. Členové Rady předloží svůj názor a event. souhlas předsedovi Rady nejpozději do 15. prosince, 
aby s ním mohl seznámit vedení VZP 
Na podnět doc. Pecky se Rada zabývala Vyhláškou 323/2004Sb. o Akreditovaném kvalifikačním kursu 
„Odborné zdravotnické metody“. Úspěšné absolvování tohoto kursu umožňuje i absolventům VŠ, které 
nemají akreditaci pro zdravotnické studijní programy, aby získali kvalifikaci zdravotního pracovníka a 
následně i odbornou specialisaci. Vzhledem k velké různorodosti pregraduálních studijních programů a velké 
různorodosti požadavků jednotlivých odborných společností na kvalifikaci VŠ specialistů nepřijala Rada 
konečné stanovisko. Určitou cestou se jeví možnost zařazení vstupního testu před zahájením kursu a 
odborného upřesnění obsahu  testu v jeho závěru. V každém případě však členové Rady požadují, aby 
absolutorium kursu bylo vždy podloženo splněním odborných požadavků a ne administrativním zásahem. 
Závěr: členové Rady projednají pracovní text zpracovaný doc. Peckou (příloha č. 2) ve svých odborných 
společnostech a při příštím jednání Rady bude posouzeno, zda je možno najít konsensuální stanovisko nebo 
se požadavky jednotlivých specialisací liší natolik, že to není možné 
Prof. Jabor, ředitel NASKL probral materiály NASKL, které členové Rady dostali s několikadenním 
předstihem. Referoval o hospodaření NASKL a jeho aktuální finanční situaci. Zmínil první kroky v hledání 
spolupráce se SAK, jednání s ČIA k problematice smluvních laboratoří a další plány NASKL pro rok 2008 
(dva semináře pro posuzovatele, registrace, audity). Předložené materiály po diskusi Rada schválila.  
V diskusi odpověděl otázky na  
poplatky za registraci (důraz na edukační činnost a ne jen audity)  
proč není Příručka jakosti součástí Auditu II (jde až o shrnutí dosažených výstupů) 
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rozdílu mezi Auditem I a akreditací ČIA (nejsou kladeny na roveň, akreditace je samozřejmě vyšším 
stupněm, Audit I má především edukační charakter) 
Obsáhlá diskuse k pojmu „Edukační  audit I“ vyústila v závěrečné doporučení, aby tento pojem byl nahrazen 
pojmem „Audit I“. Rada současně vzala na vědomí „tři kroky“ aktivit NASKL: (1) edukační návštěva – je 
možná kdykoli a opakovaně, (2) Audit I a (3) Audit II. 
Diskuse k verifikaci kvality práce laboratoře vyústila ve stanovisko Rady, že průkazem kvality laboratoře je 
jak akreditace ČIA, tak splnění certifikace dle ISO 9001/2000 (a vyšší), resp. akreditace dle Joint 
Commission International. V případě certifikace dle ISO 9001 a akreditace JCI, nebo akreditace 
zdravotnického zařízení SAK je nezbytné, aby laboratoř doložila, že současně splňuje nepodkročitelná 
minima stanovená Radou (akreditace ČIA je v tomto smyslu již ošetřena smlouvou mezi ČLS JEP a ČIA). 
Diskuse k otázce, zda součástí ověření má být splnění požadavků u 20% prováděných – nejfrekventnějších 
metod a jak je třeba toto splnění specifikovat. 
Závěr: prof. Jabor upraví materiály NASKL v tomto smyslu. K problematice „20% metod“ připraví návrh, který 
předloží členům Rady tak, aby mohl být nejpozději na příštím jednání projednán a schválen. 
Termín: co nejdříve, nejpozději do konce roku 2007 
Zástupci odbornosti 812 specifikovali nezbytné personální vybavení laboratoře, která provádí tzv. 
terapeutické monitorování hladin léčiv takto: 0,5 úvazku atestovaného VŠ analytika a 0,5 úvazku 
atestovaného klinického farmakologa. Předseda Rady upozornil na již akceptované obecné stanovisko 
Rady, že u sdílených kódů je třeba splnit vždy minimálně požadavky provádějící odbornosti 
Předseda Rady informoval o dopise prof. Topolčana, předsedy Sekce imunoanalýzy Společnosti nukleární 
medicíny, že „vzhledem k tomu, že problematika se v současné době značně vzdálila in vivo diagnostice, 
zplnomocňuje výbor Společnosti nukleární medicíny předsedu Sekce imunoanalýzy, aby všechny problémy 
řešil přímo bez nutnosti schvalování výborem společnosti“. Rada vzala informaci na vědomí 
Ing.Štědrý a Ing.Matějka v krátkosti shrnuli dopis výboru Sekce 
imunoanalýzy ČSNM k činnosti Rady a NASKL, který členům Rady před jednáním 
rozeslal prof.Topolčan. V diskusi zaznělo i písemné stanovisko prim. Žampachové a členové Rady situaci 
komentovali. 
Závěr: Všichni členové Rady, včetně zástupců společnosti nukleární 
medicíny, konstatovali, že hlavní problémy byly dnešní diskusí vyřešeny a 
není třeba v ní dále pokračovat 
Problematika „home-made“ metod (viz zápis č. 24, bod 2, druhý odsek závěru): Rada znovu konstatovala, že 
tato problematika se liší odbornost od odbornosti a je v pravomoci každé odborné společnosti zaujmout 
stanovisko. Budou-li ve shodě, je možné vytvořit i společné stanovisko Rady. 
Závěr: členové Rady proberou na výborech svých OS tuto problematiku a do příštího zasedání Rady sdělí 
stanovisko jejich OS 
Doc. Dastych navrhl změnu názvu NASKL na „NESKL“ (edukační); po diskusi však Rada tento návrh pro 
složitost (změna všech dokumentů smluv, Registračních listů, atd.) zamítla 
Ing. Štědrý navrhl, aby NASKL průběžně informoval OS o zařazení laboratoře do Registru. 
Závěr: NASKL bude průběžně informovat odborné společnosti, že byla registrována laboratoř pro danou 
odbornost.  
Rada zvážila návrh doc. Pecky, aby v odůvodněných případech rozhodovala hlasováním, rozhodla se však i 
nadále zachovat princip konsensu 
Rada schválila návrh, aby materiály na webu NASKL, které se týkají činnosti Rady byly vždy napřed 
projednány Radou a teprve pak publikovány.  
Závěr: vedení NASKL zařídí potřebné. 
 
 
Předseda ukončil jednání v 16:50 a vzhledem k tomu, že šlo o poslední jednání Rady v roce 2007 poděkoval 
členům Rady za aktivní spolupráci v letošním roce a popřál všem radostné prožití Vánočních svátků a 
mnoho úspěchů v roce 2008. 
 
Zapsal: VP 
V Hradci Králové dne 19. listopadu 2007 
Reg-07009a 
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Příloha č.1:  
 
Podmínky pro lokální používání (nasmlouvání) laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT 
 
 
Verze září 2007 
 
 
Účel dokumentu 
Pro provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT musí existovat klinicky opodstatněná potřeba a musejí 
být splněny podmínky doporučení odborných společností o správném zavádění a používání POCT.  
 
Za výjimečných okolností (lokální podmínky, dostupnost zdravotní péče) a při splnění dále uvedených 
podmínek lze výkon určité laboratorní odbornosti vykazovat i subjektem s jinou odborností nebo lze vytvořit 
nový registrační list laboratorního vyšetření pro provádění mimo laboratoře.  
 
Pro hrazení výkonů prováděných v režimu POCT musejí být splněny podmínky definované v tomto 
dokumentu. Dokument dále specifikuje proceduru pro lokální nasmlouvání laboratorního výkonu 
prováděného v režimu POCT (Point-of-Care Testing) subjektům s klinickou odborností. Vzhledem 
k postupné optimalizaci sítě klinických laboratoří je vhodné lokální nasmlouvání výkonů pro POCT subjektům 
s klinickou odborností časově omezit, například na dobu jednoho roku. Dokument dále definuje obecné 
podmínky, které lze použít jako doplněk k pokynům pro vypracování registračního listu. 
 
 
 
Terminologie a zkratky 
 
EQA, external quality assessment, EHK, externí hodnocení kvality, systém mezilaboratorních porovnávacích 
zkoušek 
 
IQC, internal quality control, vnitřní řízení kvality, systém laboratoře pro monitorování analytické úrovně 
měření 
 
POCT, point-of-care testing, vyšetřování v místě péče o nemocného 
 
TAT, turnaround time, doba odezvy, v tomto případě definovaná jako časový interval mezi odběrem 
biologického materiálu a získáním výsledku na klinickém pracovišti 
 
EBM, evidence based medicine, medicína podložená důkazy 
 
IF, impact factor, hodnota používaná k ohodnocení relevantnosti (citační úrovně) časopisecké publikace 
 
 
 
Část A 
Podmínky pro lokální nasmlouvání laboratorního výkonu typu POCT jiné než laboratorní odbornosti 
 
 
A-1 
Časové a rozhodovací specifikace při používání vyšetření v režimu POCT 
 
Pokud se bude vyšetření provádět kromě režimu POCT také v laboratoři, je nutné stanovit optimální TAT, 
během kterého lze v specifických rozhodovacích situacích získat výsledek pro bezprostřední medicínskou 
akci. Specifickou rozhodovací situací se rozumí např. rozhodnutí o určité léčbě, kdy výsledek vyšetření 
zásadně rozhodnutí ovlivňuje. 
 
Je nutné stanovit optimální TAT. 
 
Je nutné určit známé (a aplikovatelné) medicínské akce, které se provedou jako reakce na získaný výsledek. 
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Není-li splněna kterákoli z uvedených podmínek, pro provádění výkonu neexistuje racionální potřeba.  
 
 
TAT při práci v režimu POCT musí být kratší než je TAT laboratoře. Podle povahy vyšetření a s ohledem na 
lokální podmínky je nutné určit, jak velká časová diference obou TAT je medicínsky a ekonomicky 
opodstatněná. 
 
TAT při práci v režimu POCT může být delší než TAT laboratoře, pokud výsledek vyšetření z laboratoře není 
s udávaným TAT dostupný nepřetržitě (např. v noci, během svátků). Podle povahy vyšetření a s ohledem na 
lokální podmínky je nutné určit, jak velká časová diference obou TAT je medicínsky a ekonomicky 
opodstatněná. 
 
Musí být splněna alespoň jedna z podmínek uvedených sub 3 a 4. Není-li splněna ani jedna z uvedených 
(lokálních) podmínek, nepatří laboratorní vyšetření mezi výkony, jež je možné lokálně nasmlouvat. 
 
A-2 
Podmínky pro zajištění analytické kvality vyšetření a dokumentace 
 
Je nutné doložit (např. stanoviskem nebo doporučením odborné společnosti), že lokálně zvolená technika, 
pomůcka nebo způsob provádění POCT je na úrovni state-of-the-art.  
 
Podmínkou pro lokální nasmlouvání výkonu je dokladovatelná účast subjektu v systému EQA po celou dobu 
používání vyšetření v režimu POCT a trvale doložitelný a relevantní způsob provádění IQC. 
 
Není-li pro dané vyšetření dostupný systém EQA, je podmínkou pro lokální nasmlouvání výkonu existence 
dokumentovaného lokálního a relevantního způsobu provádění IQC po celou dobu používání vyšetření 
v režimu POCT. 
 
 
Musí být splněna alespoň jedna z uvedených podmínek. Není-li splněna ani jedna z uvedených podmínek, 
nelze vyšetření lokálně nasmlouvat. Náklady na vyšetření prováděné v rámci EQA a/nebo IQC musí být 
součástí úhrady za výkon. Uživatel systému musí být vždy proškolen v řádném používání techniky nebo 
pomůcky pro POCT.  
 
Je nutné zajistit vedení technické a zdravotnické dokumentace. Technickou dokumentací se rozumí veškerá 
dokumentace týkající se vlastní techniky nebo pomůcky pro POCT a dokumentace provozní, která zahrnuje i 
záznamy o IQC a EQA. Zdravotnickou dokumentací se rozumějí nálezy a výsledkové listy. Dokumentace se 
musí archivovat. 
 
Podmínka musí být splněna. Lze aplikovat doporučení odborných společností o správném zavádění a 
používání POCT. 
 
 
Část B 
Podmínky pro zařazení laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT mezi výkony hrazené ze 
zdravotního pojištění 
 
B-1 
Obecné požadavky 
 
 
Je nutné doložit, že potřeba zařazení laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT mezi výkony 
hrazené ze zdravotního pojištění je podložena EBM. Je nutné uvést odkaz na metaanalytickou studii 
(studie), která prokazuje potřebu výsledku vyšetření. 
 
Není-li dostupná metaanalytická studie, je nutné doložit, že existuje všeobecné odborné mínění svědčící pro 
potřebu výsledku vyšetření. Dokládá se podporujícími odkazy v monografiích a časopisech s IF. 
 
Není-li všeobecné mínění odborné veřejnosti podloženo relevantními odkazy, musí odborná společnost 
v oblasti laboratorní medicíny doporučit používání vyšetření na základě předložených experimentálních dat.  
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Není-li splněna ani jedna z uvedených podmínek, nepatří laboratorní vyšetření mezi výkony hrazené ze 
zdravotního pojištění. 
 
 
B-2 
Podmínky analytické kvality vyšetření 
 
U kvantitativních testů je nutné doložit věrohodné hodnoty detekčního limitu, dolní a horní meze 
stanovitelnosti (může se jednat o data převzatá z relevantních studií bezprostředně spojených s uvažovaným 
vyšetřením). 
 
U kvantitativních testů je nutné doložit hodnotu bias, opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (může se jednat 
o data převzatá z relevantních studií bezprostředně spojených s uvažovaným vyšetřením). 
 
Je nutné doložit hodnoty biologické variability intraindividuální a interindividuální. 
 
Je nutné doložit dostatečnou analytickou specifičnost stanovení a minimálně uvést výčet látek, které vedou 
k analytickým interferencím.  
 
U kvalitativních nebo semikvantitativních testů je nutné doložit vhodné a odůvodněné umístění cut-off 
hodnoty (hodnot). 
 
U testů zahrnujících subjektivní hodnocení je nutné doložit, že existují podmínky pro výchovu a kontinuální 
vzdělávání hodnotících osob. 
 
Není-li splněna kterákoli z uvedených podmínek, nepatří vyšetření mezi výkony hrazené ze zdravotního 
pojištění. 
 
 
B-3 
Splnění podmínek pro zajištění diagnostické efektivity vyšetření 
 
Pokud je kvantitativní vyšetření určeno pro diagnostiku, je nutné doložit vhodné hodnoty senzitivity a 
specifičnosti pro jednotlivé hodnoty cut-off ve specifikovaných diagnostických situacích, doložit návaznost 
kalibrace a doložit, že hodnoty bias, opakovatelnosti a reprodukovatelnosti vyhovují diagnostickému použití.  
 
Pokud je vyšetření určeno pro monitorování, je nutné doložit, že nejméně hodnoty opakovatelnosti a 
reprodukovatelnosti vyhovují tomuto použití. 
 
Pokud je vyšetření určeno pro jiný účel než diagnostiku a/nebo monitorování, je nutné doložit, že znaky 
analytické metody tento účel umožňují. 
 
V případě testů zahrnujících subjektivní hodnocení je nutné doložit, že získané výsledky lze využít nejméně 
pro diagnostiku nebo monitorování a/nebo že zlepšují stav pacientů. 
 
 
Musí být splněna alespoň jedna z uvedených podmínek. Není-li splněna ani jedna z uvedených (lokálních) 
podmínek, nepatří laboratorní vyšetření mezi výkony hrazené ze zdravotního pojištění. 
 
 
Toto doporučení schválily odborné společnosti v rámci Rady pro akreditaci 
 
 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
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Příloha č. 2: 
V Hradci Králové dne 5. listopadu 2007 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
 v současné době existuje ve vyhlášce 424/04 Sb nevyhovující definice k zařazení VŠ nelékařů do 
Akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné zdravotnické laboratorní metody. Přesné znění dikce vyhlášky 
je: 
 
Cílová skupina  
Kurz je určen pro absolventy jiného než akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro 
přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách, kteří chtějí získat odbornou způsobilost k výkonu 
povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách po absolvování akreditovaného magisterského 
studijního oboru přírodovědného zaměření. 
 
Vstupní požadavky 
absolvování magisterského studijního oboru přírodovědného zaměření, doložené ověřenou kopií diplomu a 
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce.  
v době absolvování kurzu je zaměstnán ve zdravotnickém zařízení.  
 
 Tato málo přesná formulace vede k tomu, že se do kurzu hlásí absolventi z různých vysokých škol, 
které podle mého názoru nepatří mezi vysoké školy s přírodovědným zaměřením, jako jsou absolventi 
potravinářských škol, zemědělských škol, hygienických fakult apod. Současná definice by např. umožnila i 
absolventu báňské vysoké školy, aby byl zařazen do jmenovaného kurzu, protože během studia má jeden 
semestr mineralogie, což se dá brát také jako přírodovědné zaměření.  
 Vyjmenovaní absolventi VŠ nemají ani to nejzákladnější minimum znalostí z biologie, chemie, fyziky, 
které je potřebné pro pochopení problematiky, se kterou se budou v klinických laboratorních oborech potýkat 
a kterou budou řešit. Do problému se dostávají i pracovníci IPVZ, kteří nevědí podle jakého klíče by měli 
postupovat, aby zařadili uchazeče do příslušného akreditovaného kurzu. Alespoň tento dojem jsme získal při 
posledním rozhovoru s paní náměstkyní MUDr. J. Krejčíkovou na IPVZ. 
 
 Jak tedy tuto nepříjemnou situaci řešit? Jediným východiskem, které mne napadá, je iniciovat 
výkladovou vyhlášku k vyhlášce 424/04 Sb, ve které by bylo upřesněno, jak k tomuto problému přistupovat. 
Dále zmiňuji několik možností, jak vzniklou situaci řešit: 
upřesnění definice „oboru přírodovědné zaměření“ (nejvýhodnější řešení) 
MZ ČR by ve vyhlášce vyjmenovalo školy, které by tuto definici splňovaly (toto považuji za nejméně šťastné 
řešení, protože by to vyžadovalo vždy nové upřesnění při změně osnov dané školy, nebo při vzniku nové 
fakulty) 
Před vlastním zahájením kurzu si vyžádat osnovy jednotlivých škol, ze kterých se hlásí uchazeči o účast 
v akreditovaném kurzu a zvolit výběrová kritéria asi v tomto minimálním rozsahu: státnice z chemických nebo 
biologických oborů, minimálně dvousemestrální zkouška z oboru, ze kterého není státnice (biologie, chemie) 
a minimálně jednosemestrální zkouška z fyziky. Kriteria by posoudila komise odborníku při IPVZ jmenovaná 
MZ.. 
 
 Prosím všechny, kteří by měli nějakou myšlenku nebo nápad jak tuto problematiku ošetřit, o napsání 
e-mailu na moji adresu. Byl bych nerad, aby díky špatné formulaci ve vyhlášce, došlo ke snížení odborné 
úrovně VŠ nelékařských profesí v klinických laboratořích. 
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