
Příloha č. 3 
 
Vážený pan  
prof. MUDr. Antonín Jabor CSc. 
Výkonný ředitel NASKL ČLS JEP 
               V Praze dne 4.10.2011 
 
     Vážený pane profesore, 

Milý Tondo, 
 

výbor společnosti České společnosti klinické biochemie považuje oblasti zvyšování 
kvality v laboratorních oborech za rozhodující pro kvalitní poskytování zdravotní péče. 
Jednou z institucí, která se na tomto podílí je i NASKL. Při jednání výboru vyplynuly 
připomínky a návrhy k jeho činnosti, které si Vám dovoluji zaslat k vašemu vyjádření:  

1. Vzhledem k tomu, že všechny laboratoře musí prokazovat kvalitu prostřednictvím 
NASKLu nebo ČIA, je zřejmé, že i tyto instituce mají mít prokázanou  svou 
kompetenci. Dotazujeme se, zda NASKL plánuje akreditaci dle normy ČSN ISO 
17021: Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a 
certifikace systémů managementu.  

2. Opakovaně vznášíme požadavek na terminologii tzv. akreditačních standardů. Podle 
těchto standardů se neakredituje, ale pouze provádí edukační audit. Zvažuje se 
úprava názvu těchto standardů, aby nedocházelo k matení pojmů. 

3. S dotazem č. 2 souvisí i požadavek na to, aby NASKL kontroloval na stránkách 
auditovaných laboratoří,  zda nepoužívají obrat „akreditovány NASKLem“. 

4. Doporučujeme, aby NASKL používal ve vzorových materiálech terminologii dle TNI 
01 0115 – VIM. Jde o verifikační a validační protokoly a názvy jako „mezilehlá 
přesnost“ či „reprodukovatelnost“. Též došlo k aktualizaci doporučení ČSKB 
s úpravou termínů - verifikační  protokol (pracovní rozsah). 

5. Domníváme se, že by bylo vhodné již v rámci Auditu I posuzovat některé základní 
principy metrologie – kalibrace pipet, monitoring teplot apod.  

6. Výbor ČSKB si dále  dovoluje upozornit, že Nepodkročitelná minima – personální 
vybavení laboratoře jsou na webových stránkách NASKL z roku 2007. Aktualizace 
stanoviska z roku 2010 je na webu ČSKB. 
http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=stanoviska--odborna-stanoviska 
 

Vážený pane profesore, 
Milý Tondo, 
děkuji Ti za Tvoje vyjádření a dovolíme si Tě pozvat na zasedání výboru. 
 
S pozdravem  

       Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

  Předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP 
 
 
 
 
 
 
 




