
Příloha č. 7 
 
Vážený pan 
MUDr. Pavel Horák, CSc., MBA 
ředitel VZP 
 
 
                     V Praze dne 5. prosince 2011 
 
 

Vážený pane řediteli, 
 

obracíme se na Vás ve věci podstatného negativního posunu, který jsme v posledních týdnech 
zaznamenali v koncepci zajištění kvality péče o ambulantní pacienty, konkrétně ve věci monitorování 
kvality výsledků získávaných na systémech POCT (point of care testing – měření v přímém kontaktu 
s pacientem) v ambulancích lékařů. 
 

Jedním z nástrojů pro zajištění kvality výsledků měření (kromě vzdělávání, vnitřní kontroly 
kvality, dostatku kvalitních systémů POCT) je i zajištění externího hodnocení kvality (EHK) pro 
pracoviště lékařů vybavená systémy POCT. 
Považujeme za zcela nezbytné, aby pro všechny subjekty, které v oblasti laboratorní medicíny měří a 
vydávají výsledky, na jejichž podkladě jsou činěna klinická rozhodnutí, platily stejné podmínky 
prokazování kvality práce. Měla by tedy pro všechny platit stejná povinnost prokazovat pravidelně 
kvalitu své práce (svých výsledků měření) účastí v akreditovaném systému EHK všude tam, kde je 
takový systém k dispozici. Za naprosté minimum přitom považujeme alespoň 2 účasti v EHK ročně. 
 

Důležitým prvkem každého funkčního systému EHK je existence nezávislého subjektu, který 
hodnotí výsledky účastníků EHK. Nezávislost jak ve vztahu k účastníkům EHK (laboratoře, uživatelé 
POCT), tak ve vztahu k výrobcům a dodavatelům příslušného technického vybavení. V tomto světle 
považujeme za zcela nepřijatelný návrh některých lékařů a jejich organizací na provádění 
dvoustranného porovnávání, kdy jsou např. výsledky získané na systému POCT porovnávány se 
spádovou laboratoří. Pokud by takové porovnání mělo být provedeno zodpovědně a nemělo do péče o 
pacienty přinášet dodatečná rizika, muselo by probíhat v souladu s dokumentem CLSI  Method 
Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples; Approved Guideline — Second Edition 
(EP09-A2-IR) 2010 - zde uvedený postup je korektní, avšak komplikovaný a značně časově i finančně 
náročný, a proto většinou není doporučován jako rutinní řešení. 
 

Právě proto, aby vzájemné srovnávání a monitorování výsledků měření bylo jednoduché, 
transparentní, rychlé a levné, vznikly, existují a fungují akreditovaní poskytovatelé EHK. Tito 
poskytovatelé zaručují rovněž potřebnou míru harmonizace postupů, kooperaci s příslušnými 
odbornými společnostmi ČLS JEP z oblasti laboratorní medicíny a zachování důvěrnosti 
zpracovávaných údajů. 
 

Domníváme se, že zdravotní pojišťovny by měly mít zásadní zájem na tom, aby péče, kterou 
z veřejného zdravotního pojištění proplácejí, byla kvalitní a aby kvalita této péče byla podložena 
relevantními důkazy všude tam, kde je to možné. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Akceptování dvoustranného porovnávání prováděného za nejasných podmínek a bez 
jednotných pravidel tam, kde jsou k dispozici fungující akreditované systémy EHK, považujeme 
za naprosto nepřijatelný způsob prokazování kvality výsledků měření, který v žádném případě 
není možné označit jako „externí hodnocení kvality“.  
 
 

Klinické laboratoře musí prokazovat svoji účast v systémech EHK (účast v cyklech 2x 
ročně) a tyto podmínky mají být shodné i pro další subjekty, které poskytují laboratorní 
vyšetření třeba systémy POCT.  Neboť všechny tyto subjekty mají poskytovat kvalitní zdravotní 
služby a plátce úhrad má dbát mimo jiné na vysokou kvalitu nasmlouvaných služeb pro svoje 
pojištěnce. 
 
 
 
 
 

S pozdravem  
 
 
 
 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
    Předseda ČSKB ČLS JEP  

 
 
 
 
Na vědomí:  
MUDr. Miloslava Švecová, OKZP VZP 
Doc.MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL ČLS JEP 
MUDr. Pavel Neugebauer, předseda SPL DD ČR 
 
 
 
 
 




