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Příloha č.3 

Zápis 
z 22. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP 

konaného dne 12. února 2007 v LD ČLS v Praze 
 
 
Přítomni: 
Prof. Brdička, Ing. Dědičová, Ing. Fischerová, Dr. Chaloupková, Prof. Jabor, Dr. Kopecký, Dr. 
Lochman, Prof. Michalová, Ing. Nováková, Doc. Pecka, Prof. Penka, Doc.Ryška, Dr. Řeháček, Ing. 
Šprongl, Dr. Žampachová, Prof. Palička 
Omluveni: Prof. Anzenbacher, Dr. Beková, Dr. Čecháček, Doc. Dušková, Doc. Ehrmann, Dr. Písačka, 
Dr. Scharfen 
Hosté: J. Sedláková, J. Kotrbatý, MUDr. František Vlček, výkonný ředitel SAK ČR 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z 21. zasedání: připomínky členů Rady byly zapracovány. S Ing. Fischerovou 
se předsedovi Rady přes opakované pokusy nepodařilo spojit elektronickou poštou, technický 
problém (?) trvá. Příště bude řešeno tak, že pí Sedláková přepošle veškerou korespondenci pí 
Ing. Fischerové, která bude reagovat. Ostatní úkoly splněny, Dr. Žampachová a prof. Jabor na 
inovaci standardů dále pracují (viz bod č. 8 programu) 

2. Předseda oznámil oficiální doplnění Rady: 
- Společnost patologů oficiálně vstoupila do Rady a jako své representanty jmenovala 

Doc. MUDr. Aleše Ryšku, Ph.D. a Doc. MUDr. Jiřího Ehrmanna, Ph.D.. 
- Česká společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a terapii delegovala jako 

druhého zástupce pí RNDr. Hanu Brozmanovou, CSc. 
3. Předseda informoval o veřejné publicitě článku Dr. Dvořáka, předsedy České gynekologicko-

porodnické společnosti, který zpochybnil kvalitu práce cytologických laboratoří. Situaci 
komentoval doc. Ryška, vzhledem k nepřítomnosti representantek Cytologické společnosti však 
nebylo podrobněji probíráno 

4. Předseda komentoval žádost MZ ČR o vyjádření k personálnímu obsazení konsolidované 
laboratoře v Havlíčkově Brodě; v mezidobí ředitel nemocnice laboratoře opět rozdělil na 
jednotlivé obory, takže posouzení se stalo oficiálně bezpředmětným – členům Rady je však 
zřejmé, že personální obsazení některých laboratoří neodpovídá ani „nepodkročitelným 
minimům“ vypsaným jednotlivými laboratorními obory 

5. Předseda informoval o žádosti ředitele ČIA, pana Ing. Růžičky o stanovisko k personálnímu 
obsazení konsolidovaných laboratoří: vzhledem k tomu, že stanovisko Rada zaujala na minulém 
zasedání (viz zápis), bude řediteli ČIA zaslána v tomto smyslu písemná zpráva 

6. Předseda informoval o dopise, zaslaném Dr. Staňkovi, předsedovi představenstva Spojené 
akreditační komise (SAK) a přivítal výkonného ředitele SAK, pana MUDr. Vlčka. V obsáhlé 
diskusi byly probrány možné formy spolupráce Rady (a NASKL) a SAK. Dle názoru Dr. Vlčka 
lze jednoznačně potvrdit vůli SAK ke spolupráci s Radou, jako problematickou však vidí 
možnost, že by SAK vyžadoval-podporoval versi, podle které by zdravotnické zařízení muselo 
mít před (nebo při) akreditaci SAKem registraci a audit I klinické laboratoře dle Rady a 
NASKL či akreditaci ČIA podle normy ISO 15189 nebo ISO 17025. Členové Rady opakovaně 
vysvětlovali potřebu úzké spolupráce a především stanovisko, že bez spolupráce s Radou a 
uznání jejích kriterií nelze správně posoudit kvalitu práce laboratoří. Rovněž posuzovatelé 
kvality práce laboratoří (které používá a chce používat SAK) musí dle stanoviska Rady být 
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verifikováni odbornými společnostmi nebo přímo vycházet z databáze NASKL či ČIA, kde 
proces verifikace proběhl již dříve 

7. MUDr. Vlček přislíbil tlumočení stanoviska Rady na jednání představenstva SAK, předseda 
Rady nabídl opakovaně možnost spolupráce a ochotu přijít vysvětlit na představenstvo SAK 
stanovisko Rady. 

8. Členové Rady souhlasí s tím, aby předseda zaslal dopis s vysvětlení činnosti Rady a nezbytnosti 
její role při jakémkoli posuzování kvality práce laboratoří těmto institucím: MZ ČR, VZP, 
Sdružení zdravotních pojišťoven, Asociacím nemocnic, ČLK a KVVOPZ a zdravotním radům 
krajských úřadů. V dopise rovněž adresáty seznámí s „nepodkročitelnými minimy“ 
definovanými odbornými společnostmi a Radou a nezbytností jejich dodržování. Paní 
Sedláková a J. Kotrbatý s representanty vybraných společností během dvou týdnů aktualizují 
potřebné podklady a předají je předsedovi Rady, který s pracovní versí dopisu seznámí členy 
Rady 

9. Dr. Žampachová a prof. Jabor doplní během 2 týdnů Národní akreditační standard o 
problematiku: 

- návaznosti 
- kritických hodnot 
- smluvních laboratoří 
- klinických algoritmů 
- konsultace před ordinací vyšetření 

a rozešlou je prostřednictvím sekretariátu všem členům Rady 
 
 
Předseda ukončil jednání v 15:45 a oznámil termín příštího jednání Rady dne 23. dubna ve 14:15 na 
obvyklém místě. 
 
Zapsal: VP 
V Hradci Králové dne 12. února 2007 
Reg-07003 
 
 




