
Příloha č. 2 
 

1. EHK  - Účast v EHK v oblasti akreditace ML 
 
 
1. Jak velký význam má EHK?   
 

Stanovisko výboru ČSKB: 

EHK je stejně zásadní jako VKK (její špatné nastavení odhalí jen EHK) 
 
 
 
2. Je EHK podmínkou "zakreditování" postupu vyšetření? (tzn. kladné výsledky před posouzením) 

 
Stanovisko výboru ČSKB: 

Kladná účast v EHK je podmínkou pro akreditaci metody. V případě výměny analyzátorů je navrhnuto srovnání 
analyzátorů, neřešeny případy, kdy analyzátory jsou neporovnatelné (jiné principy měření, jiné protilátky, jiné 
rozmezí referenční). V rozporu s bodem 9, kdy pro zakreditování metody je EHK podmínkou. Metoda na novém 
analyzátoru je kromě názvu metody také zcela nová metoda. 
 
Tento problém je třeba více diskutovat – doporučuji zatím neuzavřít ! 
 

Situace z praxe: Laboratoř vymění přístrojovou techniku a nemá před posuzováním účast v EHK. Stačí 
srovnání s předchozím analyzátorem?  

Bude diskutováno - zde snad stačí plán EHK, porovnání s minulým musí být provedeno v rámci 
validace/verifikace a mělo by stačit do termínu příští EHK. Problematické je srovnání imunochemických metod – 
jiné rozmezí, jiná protilátka.   

 
 
3. EHK pro každý parametr a matrici (víceparametrové vyšetření – tedy SOp je napsaná např. pro 

jaterní enzymy; pro hormony štítné žlázy; pro kostní markery – parametry jsou vyjmenované)  
 

Stanovisko výboru ČSKB: 

EHK pro každý parametr z víceparametrových SOP. EHK pro každou matrici s určitými výjimkami, např. 
exudát, punktár stačí sérum nebo moč; pro mozkomíšní mok EHK ano 

 
 
 
 
 
4. Účast v EHK zvlášť na každém pracovišti? (Laboratoř má několik pracovišť. Provádí stejný 

konkrétní postup vyšetření na více pracovištích. Na pracovištích různé analyzátory nebo stejné 
analyzátory 

 
Stanovisko výboru ČSKB: 

Pokud má laboratoř několik pracovišť na různých adresách, účast pro každé pracoviště EHK. Nerozlišovalo 
by se, jaké jsou kde analyzátory popř. manuální postupy. Stejné jako pro hematologii 

 
 
 
 
5. Účast v EHK (v případě stejného "analytu") zvlášť pro každý analyzátor nebo techniku? 
 
 

Stanovisko výboru ČSKB: 

 



Pokud jsou analyzátory od různých firem, provést EHK pro oba analyzátory. Pokud jsou analyzátory od jedné 
firmy (princip měření je stejný) stačí pro jeden analyzátor mít EHK a druhý analyzátor porovnat s prvním – 
jednak na pacientských vzorcích, jednak změřením identické EHK (nutné definovat kritéria, kdy je druhý 
analyzátor bez EHK ještě úspěšný).  
 
Netýká se systémů POCT  
 
 

6. Jak se správně účastnit/organizovat mezilaboratorní porovnávání (výměna vzorků)? (postup, 
kritéria, s jakou laboratoří) 

 
Stanovisko výboru ČSKB: 

Laboratoř si má pro tento případ zpracovat postup, který by měl posoudit odborný posuzovatel. Je to velmi 
specifické, protože bez dostupné EHK nejsou „obyčejné metody“, pouze speciality. 
Nebo nastavit jednotná pravidla pro určité „skupiny“ vyšetření. 
 
 

7. Firemní EHK (otevřené, uzavřené)?  
viz dřívější stanovisko výboru 
 
8. Dané vyšetření jiná laboratoř neprovádí. Jak si zajistit EHK?  
 
Stanovisko výboru ČSKB: 

Pokud není dostupné EHK a není možnost porovnat s jiným pracovištěm (včetně zahraničních)  v  tomto případě 
prohlásit metodu za neakreditovatelnou. V případě zahraničních laboratoří je třeba vyspecifikovat, jaké parametry 
musí splňovat. 
 
 
 
 
9. Laboratoř neplní požadavky Minim na EHK (rozsah parametrů, frekvence účasti, úspěšnost). Co s 
tím z pohledu akreditace dané laboratoře? 
 
 
Stanovisko výboru ČSKB: 

 

Navrhnuto, že pokud není pro metodu EHK ( rychlá výměna analyzátoru), stačí porovnání s  původním 
analyzátorem, ale to je rozpor s povinnou účastí v EHK pro nové metody. 
 
Tento problém je třeba více diskutovat – doporučuji zatím neuzavřít ! 
 
 
2. Laboratoř/pracoviště 

Stanovisko výboru ČSKB:  

Není jednotný názor podle jakých kritérií vydefinovat laboratoř, která plní nepodkročitelná minima.  

Tento problém je třeba více diskutovat – doporučuji zatím neuzavřít ! 
 

1. Různé subjekty i ČIA rozumí definici laboratoř/pracoviště různě. 
2. Rozdíly mezi např. nemocničním komplementem laboratoří a soukromým řetězcem laboratoří. 
3. Některá kritéria normy, postupy akreditace, požadavky Minimálních kritérií jsou vázány na 

laboratoř/pracoviště. (personál na pracovišti, vybavení, EHK, …) 
4. Jaké je vymezení laboratoře a pracoviště ve ZZ (dle jakých kritérií - odbornost, adresa, jiná budova v 

nemocnici, jiné patro, jiná místnost, …) v praxi? 
5. Rozhodovat se dle IČP? 
 
 



Hlavním problémem je, že sítě laboratoří mají např. 2 pracoviště ve 2 městech ale prohlašují se za 1 laboratoř a 
pracovníci  (dle nepodkročitelných minim) pendlují mezi pracovišti – velká vzdálenost ??!! Otázka definice 
vzdálenosti – nutno asi individuálně posoudit  
 
Třídit podle IČP to asi nepůjde.IČP je někde na konkrétní pracoviště dané laboratoře, někde to pojišťovna 
nasmlouvá na celou laboratoř. Přístup VZP se liší a není jednotný.  
 
V dnešní době, kdy laboratoř má propojený LIS, spojení emailem, telefonem - vede přísné dodržování minim  u 
pracovníků někdy k jejich neefektivnímu využívání. Laboratoře minima obcházejí a nakonec papír snese 
všechno, a jen co odejde ČIA je to jinak. 
 
Pokud má laboratoř více pracovišť, měla by být dosažitelnost odborníka z nepodkročitelných minim např. do 
hodiny, atˇ fyzicky sedí, kde chce. To je lékař, analytický garant, atestovaná laborantka u odb.801. 
 
 
 

3. CALLCENTRUM 

Stanovisko výboru ČSKB: 

Členové výboru nesouhlasí s tím, aby byly výsledky vyšetření hlášeny telefonicky.  

 

Osobně se domnívám, že při dodržení postupu – přesné definování postupů předávání výsledků (mlčenlivost – 

prověření osoby, které je hlášeno) je to možné a legislativa tomu nebrání.  

 
Mohlo by to být možné podle následujícího zákona, ale nevím, zda si to vykládáme dobře. Další zaměstnanci 
poskytovatele nejsou pracovníci laboratoře, ale Call centra (není to vlastní laboratoř)!! Důležitá otázka zda Call 
centrum je součástí poskytovatele zdr. služeb – pokud ano – ANO, pokud není tak je to v rozporu s legislativou.  
 
 
Dle zákona č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách) paragraf 65 ods.2  
Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu nahlížet, jestliže je to v zájmu 
pacienta nebo jestliže je to potřebné pro účely vyplývající z tohoto zákona nebo jiných právních předpisů, a to v 
nezbytném rozsahu, a) osoby se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání a jiní odborní pracovníci v 
přímé souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, kteří jsou zaměstnanci poskytovatele, a další zaměstnanci 
poskytovatele v rozsahu nezbytně nutném pro výkon povolání, a dále z důvodu splnění úkolů podle tohoto 
zákona nebo jiných právních předpisů a při hodnocení správného postupu při poskytování zdravotních služeb 
 
 
4. Neplnění legislativních požadavků_nálezy při auditování 

 

Stanovisko výboru ČSKB: 

ČIA má proškolit posuzovatele o legislativních požadavcích. O všech?? Měli by to také auditovat vše?  
 
Navrhuji: V normě 15189 je u některých kritérií napsáno např. Skladování a odstraňování nebezpečných 
materiálů se musí řídit příslušnými předpisy. Toto chápat jako povinné plnění legislativy a vystavit neshodu. 
V případech, kde to v normě takto uvedeno není a dle posuzovatele je překročen nějaký legislativní předpis - 
vystavit např. doporučení. Ze strany ČIA by mohli vydefinovat oblasti, kde to takto norma přímo požaduje. 
Mohl by se i zpracovat seznam legislativy včetně stručného výtahu a klíčových problémů legislativy k danému 
kritériu  normy.  
 

Není možné, aby posuzovatel znal veškerou platnou zdravotnickou legislativu. nehledě na prodloužení času pro 
posuzování.!!!  PO, BOZP, hygiena – také probíhá kontrola jinými orgány – možná vyžadovat předložení 
revizních zpráv apod.  
Je vhodné proškolení posuzovatelů, avšak z hlediska častých změn doporučuji spíše vydání určitého manuálu – 
základů legislativních předpisů  




