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Registrovaným laboratořím - říjen 2006 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
obracíme se na Vás v poslední čtvrtině roku s malou bilancí naší práce a práce našich 
kolegů, kteří po celý rok pomáhali - připravovali, připomínkovali dokumenty, přednášeli  
pro Vás a Vaše pracoviště.  
 
Posuzovatelé 
Pokračovalo školení a příprava posuzovatelů NASKL; v lednu proběhlo školení v Hradci 
Králové, v červnu a září se uskutečnilo v Praze poslední povinné školení pro technické 
experty a posuzovatele ve spolupráci s ČIA, o.p.s. Posuzovatelé NASKL byli zařazeni do 
společné databáze posuzovatelů NASKL a ČIA a budou k dispozici jako posuzovatelé 
NASKL nebo techničtí experti ČIA. Posuzovatelé, kteří úspěšně prošli téměř dvouletou 
cestu školení od roku 2004, obdrželi certifikát POVĚŘENÍ POSUZOVATELE NASKL. Jejich 
jména jsou zveřejněna na www.naskl.cz. Pracovní setkání, které proběhlo 13.10. 2006 v 
Lékařském domě v Praze, bylo zaměřeno na praktické otázky kolem auditů a spolupráce 
s NASKL včetně modelových příkladů z auditů.  
 
Registr klinických laboratoří 
Registr klinických laboratoří prošel v tomto roce změnou - data registrovaných laboratoří 
jsou nyní ve správě NASKL. Jedná se o data zveřejněná na www.szu.cz (název a adresa 
organizace a  laboratoře, jméno zástupce organizace a vedoucího laboratoře, plnění 
podmínek registru - platnost osvědčení, číslo osvědčení a odbornost, pro kterou je 
laboratoř registrována). Jiné informace NASKL nevyžaduje ani nepotřebuje. 
Prostřednictvím NASKL můžete tyto zveřejněné informace o svých pracovištích 
aktualizovat.  
 
Od června 2006 začala registrace nových laboratoří - nyní již zpoplatněna (část poplatku 
je určena pro příslušnou odbornou společnost, pro kterou se laboratoř registruje, pravidla 
nové registrace jsou dostupná na www.naskl.cz od listopadu 2005). Osvědčení o 
registraci jsou vydávána na 1 rok. Do registru klinických laboratoří vstupovaly nově i 
laboratoře mikrobiologické, cytologické a laboratoře patologické anatomie. Mnohá 
víceoborová pracoviště si dokončila registraci u odborných společností, jejichž výkony 
provádí - bylo to hlavně pro odbornost hematologické laboratoře a lékařské 
mikrobiologie.   
 
Při registraci laboratoří spolupracuje NASKL s odbornými společnostmi ČLS JEP, některé 
dozorují a schvalují registraci svých odborných pracovišť, jiné odborné společnosti jsou 
pouze prostřednictvím zástupců v Radě pro akreditaci informovány o nových registracích. 
Bohužel existující databáze zveřejněných laboratoří není příliš praktická - uvažujeme o 
její modifikaci na stránkách www.naskl.cz.  
 
Audit I. klinické laboratoře 
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Audit I. klinické laboratoře je dobrovolný, jeho účelem je posoudit systémově určité 
laboratorní pracoviště jako celek. Rozsah auditu I. je dán dokumentem Plán auditu I. 
klinické laboratoře (dostupný na stránkách www.naskl.cz), který vychází z Národních 
akreditačních standardů, nepodkročitelných minim a doporučení odborných společností - 
prvky auditu I. jsou zaměřeny na základní a nejdůležitější oblasti práce každé klinické 
laboratoře - odbornost a kvalifikace pracovníků, přístrojové vybavení, preanalytická fáze 
a laboratorní příručka, dokumentace a zajištění vyšetřovacích postupů, zajištění jakosti 
vyšetřovacích postupů a postanalytická fáze. Nezastupitelný je edukační význam auditu, 
kdy vyškolený posuzovatel upozorňuje na existenci neshod, pomáhá najít a odstranit 
případné nedostatky formou nápravných opatření. Rozdíl mezi akreditací např. podle 
normy ČSN EN ISO 15189 (ČIA, o.p.s.) a auditem I. klinické laboratoře je nejen v délce 
přípravy a trvání - audit I. proběhne během jednoho pracovního dne; v týmu auditorů - 
audit I. provádí jeden posuzovatel, není mu předem poskytována žádná dokumentace - 
seznamuje se se vším potřebným až na místě v den auditu I.; v neposlední řadě také ve 
finančním ohodnocení - cena za audit I. klinické laboratoře činí 18 000,- Kč (včetně DPH). 
Laboratoře, které se rozhodnou ověřit si kvalitu své práce prostřednictvím auditu I. 
klinické laboratoře, si mohou od června 2006 na www.naskl.cz stáhnout pro svou potřebu 
Žádost o provedení auditu I. klinické laboratoře. Výběr posuzovatele pro audit I. a 
stanovení termínu auditu I. je předmětem vzájemné dohody zúčastněných stran, přihlíží 
se k potřebám laboratoře i posuzovatele. Ve spolupráci s právníky byly připraveny 
smlouvy pro provedení auditu a smlouvy pro posuzovatele tak, aby vše probíhalo na 
základě jasných a transparentních smluvních vztahů. Metodické pokyny k auditu I. jsou 
zveřejněny na www.naskl.cz a dostupné odborné veřejnosti. První audity klinických 
laboratoří proběhnou nyní na podzim. Protože se objevily různé zavádějící informace 
ohledně sdělování výsledků auditů, upřesňujeme, že výsledky auditu budou důvěrné, bez 
svolení posuzovaného pracoviště není možné sdělit výsledek auditu třetí straně - ani 
odborné společnosti či Radě pro akreditaci, jak bylo mylně uvedeno v materiálech 
některých odborných společností.  
 
Semináře 
Seminář pro registrované laboratoře v dubnu 2006 se těšil poměrně velké účasti i z řady 
zatím neregistrovaných pracovišť. Přednášky z akce jsou dostupné na www.naskl.cz  
 
Dne 16.11. 2006 v přednáškovém sále Lékařského domu v Praze je připraven letos již 
druhý Seminář pro registrované laboratoře: 
 
 
Program 

10:00 - 
10:30 

ing. Alena Fischerová  
Strategie NASKL - Registr klinických laboratoří v roce 2007, audit I  

10:45 - 
11:00 

ing. Martina Bednářová  
Akreditace klinických laboratoří  

11:00 - 
11:30 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.  
Role NASKL ve zdravotnictví  
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11:30 - 
11:50 

MUDr. Vlasta Musilová  
Zkušenosti z posuzování klinických laboratoří  

 Přestávka 15-20 minut  

12:15 - 
12:45 

Ing. Marek Budina  
Externí hodnocení kvality, aktualizované doporučení ČSKB o EHK  

12:50 - 
13:20 

ing. Luděk Šprongl  
Přístup ke kontrole kvality u systému POCT  
Zprávy z EC4/IFCC/FESCC  

13:30 - 
13:45 

ing. Eva Korchová  
Možnosti a zkušenosti s čerpáním finančních podpor z fondů EU na 
programy vzdělávání  

Řízená diskuze na závěr: posuzování, audity, kontrola kvality, vzdělávání ve zdravotnictví  

 
Elektronická přihláška je dostupná z www.naskl.cz. Seminář je otevřen pro všechny 
pracovníky z klinických laboratoří (registrační poplatek 300 Kč), pro 1-2 účastníky z 
registrovaných laboratoří je účast zdarma.  
 
Rok 2007 
V příštím roce chceme i nadále pokračovat v započaté práci. Web www.naskl.cz je 
otevřen Vašim připomínkám, námětům a problémům.  
Rádi bychom opět připravili semináře pro registrované laboratoře - pravděpodobně opět 
v dubnu a v říjnu 2007 s problematikou napříč klinickými obory.  
Chceme pro registrované laboratoře připravovat zásadní dokumenty, kterými by byly 
ošetřeny některé procesy - prvním z nich bude např. spolupráce mezi smluvními 
laboratořemi. Smlouva ošetřená právníky bude dostupná pro registrované laboratoře. 
Věříme, že se nám podaří na www.naskl.cz postupně zveřejnit všechna dostupná aktuální 
odborná doporučení jednotlivých odborných společností, případně ve spolupráci s 
odborníky inicializovat aktualizaci či vytvoření některých nových potřebných doporučení.    
NASKL jako výkonný orgán Rady pro akreditaci při ČLS JEP bude pomáhat při řešení 
mezioborových otázek a při vzájemné komunikaci mezi jednotlivými laboratorními obory, 
jejich odbornými společnostmi a jejich odbornými zástupci. Věříme, že tento rok 
dostatečně přesvědčil odbornou veřejnost, že posláním Národního autorizačního střediska 
není represe, ale edukace a spolupráce.  
 
 
            ing. Alena Fischerová,      Jana Sedláková,  
vedoucí NASKL ČLS JEP (naskl@naskl.cz)             administrativa NASKL (naskl@naskl.cz) 
 

 
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., 
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ÚKBD FN Hradec Králové (palicka@lfhk.cuni.cz) 
 

 
      prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.,                                         Jiří Kotrbatý, DiS.,  
ÚLM IKEM Praha (antonin.jabor@ikem.cz)          ÚLM IKEM Praha (jikx@medicon.cz) 
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