
Příloha č. 1 

Zápis 

z 58. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 5. září 2016 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni, omluveni: viz níže  

Jednání řídil předseda Rady, prof Palička 

Hosté: NASKL: p Kotrbatý, (prof. Jabor omluven) 

Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr Chaloupková – trvale omluvena 

 

Program:  

1. Presence provedena podle odborností: 

Cytologie: Dr Beková, prof Dušková 

Genetika: doc. Fajkusová, prof Michalová  

Klinická biochemie: doc Dastych, Ing Springer 

Klinická farmakologie: Dr Brozmanová i prof Slanař nepřítomni 

Klinická hematologie: Mgr Malíková, Mgr Mikešová 

Klinická imunologie: doc Andrýs, Ing Hinďoš 

Klinická mikrobiologie: doc Čermák, Dr Macková 

Nukleární medicína: Ing Matějka nepřítomen, Ing Štědrý omluven 

Patologie: Dr Trnková, (doc Honsová omluvena) 

Soudní lékařství: Ing Černá, (doc Ondra omluven) 

Transfusní lékařství: Dr Písačka i Dr Řeháček nepřítomni, oba se dodatečně omlouvají 

 

1. Kontrola zápisu z 57. zasedání Rady:  

Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu probírány na dnešním jednání  

2. Předseda otevřel otázku další činnosti a aktivit Rady a NASKL. Po obsáhlé diskusi 
členové Rady doporučují, aby Rada nadále pracovala, frekvence jednání se může omezit 
na 3x nebo 2x ročně a v případě potřeby vyvolá předseda jednání ad hoc. Všichni 
přítomní však velmi ocenili, že Rada existuje a aktivně pracuje a žádají, aby pokračovala 
dále. 

Plán jednání Rady bude tedy v tomto smyslu upraven; další jednání Rady je plánováno na 
5. prosince 2016 – předseda v dostatečném časovém předstihu upozorní, zda bude potřeba 
se sejít nebo bude stačit vyřídit problematiku mailovou korespondencí 

3. Došlo k dohodě mezi odbornostmi cytologie, patologie a klinické biochemie o provádění 
a hodnocení cytologie likvoru s tím, že KB může vykazovat a provádět kódy 87447, 
87513 a 87517. I nadále trvá potřeba kvalifikačních kursů, které až do ledna probíhaly 
v rámci IPVZ. Rada doporučuje, aby kursy i nadále pokračovaly pod hlavičkou IPVZ, 
který může (a chce) vzdělávat jak lékaře, tak VŠ specialisty jiných kvalifikací 



4. V souladu s usnesením Rady požádal předseda o zařazení kódu (mezioborového) LC/MS 
do Seznamu výkonů. Ministerstvo žádosti vyhovělo 

5. Pan Kotrbatý v zastoupení prof Jabora informoval o situaci v NASKL (viz příloha). 
NASKL má pro druhé pololetí tohoto roku připraveno 5 odborných seminářů – viz 
webová stránka NASKL 

6. Některé zdravotní pojišťovny odmítly uznat Audit NASKL pro odbornost 802 (lékařská 
mikrobiologie) jako platný i pro „pododbornosti“ typu virologie, parasitologie, atd. 
Předseda vyžádal stanovisko Společnosti pro lékařskou mikrobiologii a Společnosti pro 
epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP. Stanoviska obou odborných společností jsou 
shodná a potvrzují, že dělení oboru na podobory je již překonané, neodpovídá ani 
současně platné atestační vyhlášce a sloučení odborností 802, 804, 805 a 822 bylo 
odsouhlaseno i Poradním sborem MZ pro Seznam výkonů. V souladu s tímto stanoviskem 
Rada pověřuje NASKL aby (v případě potřeby i zpětně) vydal stanovisko a certifikát pro 
všechny uvedené odbornosti – samozřejmě po prověření pracoviště. Jakmile vstoupí 
v platnost novelizace Seznamu výkonů, bude na certifikátu uvedena již jen jedna 
odbornost (802) 

7. V diskusi byla probrána možnost, že se tento problém vyskytne i u jiných odborností 
(spojení laboratoří KB a NM, vazby mezi patology a cytology, laboratoř 820 vlastně není 
samostatná odbornost, ale ZP k ní takto přistupují a vyžadují plnění personálních minim 
jak pro mateřskou odbornost 823, resp. 817, tak pro „pododbornost“ 820, atp). I v tomto 
smyslu jsou jednání Rady cenná 

8. Všichni přítomní opakovaně poukazují na skutečnost, že laboratorní odborníci v rámci 
svých odborných společností velmi pečlivě připravili podklady pro „kultivaci Seznamu 
výkonů“ a velmi nedobře nesou skutečnost, že tato práce de facto přišla vniveč – resp 
výkony navržené ke zrušení byly zrušeny, ale nové, které je měly nahradit nebyly 
zařazeny. Navíc stávající kalkulace neobjektivizují náklady spojené s kalibrací metod, 
kontrolními či opakovanými vyšetřeními – mezi společnostmi jsou obrovské rozdíly. 
Obdobně byla zcela ignorována režie laboratorních pracovišť – současná úhrada naprosto 
neodpovídá realitě. 

Rada pověřila předsedu, aby informoval předsednictvo ČLS JEP a požádal o projednání 
na Pracovní skupině k Seznamu výkonů 

 

 

Předseda ukončil jednání v 15:30 

Zapsal: VP 

Příští termín jednání Rady: 5. prosince 2016 – bude ještě potvrzen 
Zápis-58 

 


