
Příloha č. 3 
Zápis  

z 32. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 5. října 
2009 v LD ČLS v Praze 

 
Přítomni:  
Dr. Beková, Prof. Brdička, Dr. Brozmanová, Ing. Černá, Doc. Dastych, Dr. Lochman, Ing. 
Matějka, Prof. Michalová, Dr. Ondra, Prof. Palička, Prof. Penka, Dr. Písačka, Dr. Scharfen, Ing. 
Šprongl, Ing. Štědrý 
Omluveni:  
Dr. Adámková, Dr. Andrýs, Prof. Anzenbacher, Doc. Dušková, Prof. Ehrmann, Doc. Kopecký, 
Dr. Maláková, Dr. Nenutil, Doc. Pecka, Prof. Ryška, Dr. Řeháček, doc. Zámečník, Dr. 
Žampachová 
 
Hosté (NASKL):  
prof. Jabor, Kotrbatý  
Dr. Malotová (mikrobiologie) 
 
Centrum pro kvalitu při SZÚ:  
Dr. Chaloupková - omluvena 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z 31. zasedání: zápis byl členy Rady odsouhlasen, připomínky nebyly 
2. Mandát členů Rady: předseda napsal všem předsedům odborných společností, které tvoří 

Radu dopis s poděkováním dosavadním členům Rady a žádostí o nominaci nových nebo 
potvrzení stávajících členů. Prozatím odpověděly OS: ČSKB, ČSAKI, KH, STL, SLG, SČP, 
ČSKF. Termín do konce října - trvá  

3. Validace a verifikace metod: Dr. Lochman rozeslal materiál. Přesto, že již byl opakovaně 
diskutován se všemi členy Rady a odbornými společnostmi, přišly připomínky ČSAKI, 
SSLST, ČSKB, ČSH a ČSNM. Připomínky byly detailně prodiskutovány a Rada přijala toto 
stanovisko: pan Kotrbatý připraví urychleně obecné sumarizační stanovisko 
(„nepodkročitelné minimum“). Bude projednáno na příštím jednání Rady. Jednotlivé OS pak 
mohou tento společný obecný dokument specifikovat pro konkrétní provozy, postupy a 
metody 

4. Specifikace pojmů neanalytické a postanalytické požadavky: Rada žádá NASKL aby v rámci 
auditní činnosti věnoval zvýšenou pozornost pre- a postanalytické fázi a její dokumentaci. 
Jednotlivé OS mohou cestou Rady (příští jednání) specifikovat své požadavky 

5. Rada podporuje snahu o odpovídající funkční a platové zařazení VŠ analytiků a zdravotních 
laborantů 

6. Problematika sdílených kódů: předseda rozeslal členům Rady seznam sdílených kódů, tak 
jak jej vede VZP. Rada přijala společné stanovisko: 



- zástupci OS projednají ve svých výborech jednoznačný a společný 
požadavek, aby každý nově podávaný kód byl před podáním projednán 
s ostatními OS (Rada nabízí možnost zařazovat tato projednávání na svá 
jednání) 

- Rada pověřuje předsedu, aby naprosto zásadně trval na požadavku, aby 
žádný nový „laboratorní“ kód nebyl schválen bez společného stanoviska 
Rady a předal tento požadavek MZ ČR a svazu ZP a cestou P-ČLS i všem 
účastníkům dohodovacích řízení 

- všechny OS projednají rozeslaný seznam sdílených kódů a dají stanovisko 
(a) s kterým sdílením souhlasí (b) označí „sporné“ výkony, které chtějí 
s ostatními obory diskutovat (c) doplní seznam o výkony, které existují, 
jsou sdílené a nejsou v tomto seznamu 

7. Informace o stanovisku zdravotních pojišťoven: předseda Rady a výkonný ředitel NASKL 
byli pozvání na jednání se zástupci VZP (17. září). Representanti VZP informovali o 

- extrémním nárůstu výkonů v segmentu laboratoří 
- velké snaze více a více inkorporovat kriteria kvality do svých vztahů 

s laboratořemi 
- potvrdili „uznávání“ Auditu I jako průkazu zájmu o zvyšování kvality 
- nepotvrdili, že by Audit I v opakovaném provedení byl pro ně zárukou 

rozvíjení kvality a že by se s ním v budoucnu chtěli spokojit 
- souhlasí s tím, že je potřeba najít společný průsečík akreditace ČIA a 

požadavků Rady 
8. Prof. Jabor krátce informoval o činnosti NASKL. Požádal o revisi nepodkročitelných 

personálních minim v jednotlivých odbornostech, především: 
- kdo je vedoucí laboratoře a jaké jsou nároky na jeho kvalifikaci a úvazek a 

chtějí-li tento post vůbec specifikovat 
- kdo je garant odbornosti a jaké jsou nároky na jeho kvalifikaci a úvazek 
- specifikovat pojem „lektor“, především v oblasti analytiků (dostupnost, 

úvazek, atd.) 
Poznámka: dobře zpracována je odbornost klinické hematologie a může být použita jako 
„vzor“ 

 
 
 
Prof. Palička ukončil jednání v 16:00. Příští jednání Rady bude na obvyklém místě od 14:15, dne 
2. listopadu 2009. 
 
Zapsal: VP 
 
V HK dne 5. října 2009 
 
Zápis-32 




