
Zápis 

z 34. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 15. 
března 2010 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni:  

Dr. Andrýs, Dr. Beková, Prof. Brdička, Dr. Brozmanová, Ing. Černá, Doc. Dastych, Doc. 
Dušková, Dr. Lochman, Ing. Matějka, Prof. Michalová, Dr. Nenutil, Dr. Ondra, Prof. Palička, 
Doc. Pecka, Dr. Písačka, Dr. Scharfen, Ing. Štědrý, doc. Zámečník, Dr. Žampachová 

 

Omluveni:  

Prof. Anzenbacher, Prof. Penka, Dr. Řeháček, Ing. Šprongl, 

 

 

Hosté (NASKL):  

prof. Jabor – omluven, zastoupen Dr. Kubíčkem, Kotrbatý  

 

Centrum pro kvalitu při SZÚ:  

Dr. Chaloupková - omluvena 

 

 

Program: 

1. Kontrola zápisu z 33. zasedání: zápis byl členy Rady odsouhlasen, připomínky nebyly 

2. Validace a verifikace metod: společná část je odsouhlasena a je přílohou č. 1dnešního 
zápisu a bude zveřejněna na webové stránce NASKL (zajistí pan Kotrbatý); texty 
specifické pro jednotlivé odbornosti budou rovněž zveřejněny na webové stránce NASKL 
(zajistí representanti OS v Radě, nejpozději do 30. 6. 2010) 

3. Prokazování kvality laboratoří při jednání se zdravotními pojišťovnami: v rámci 
zvyšování kriterií kvality laboratorních pracovišť se zdravotní pojišťovny (především 
VZP) rozhodly nadále uznávat jako průkaz kvality činnosti laboratoře pouze akreditaci 
ČIA a Audit NASKL (příloha č. 2). Dle dostupných materiálů neposuzují tedy ZP jako 
rovnocenný doklad kvality práce laboratoře certifikaci dle ISO 9000 (a následujících), ani 
SAK, SÚKL či JCI. Jde o rozhodnutí ZP, nikoli aktivitu Rady pro akreditaci či NASKL.  

4. Rada otevře diskusi k tomu, zda Audit I musí být (v určitém časovém odstupu) 
následován Auditem II (nebo ne) a k podmínkám Auditu II, především pro multioborové 
laboratoře. Podklady a návrh připraví pro příští jednání prof. Jabor 

5. Průkaz kvality laboratorních činností transfusních pracovišť: transfusní pracoviště 
procházejí kontrolním systémem SÚKL, který je zaměřen na produkci a výrobu 
transfusních přípravků a krevních derivátů. Tyto parametry podléhají kontrole a 
schvalování SÚKL. Laboratorní činnosti transfusních pracovišť, které jsou používány pro 
klinickou diagnostiku a potřebu však musí prokázat kvalitu stejným způsobem jako 
laboratoře ostatních odborností 

6. Rada s pomocí NASKL shromáždí požadavky, které vznáší SÚKL na laboratorní 
vyšetření při odběrech a uchovávání tkání a orgánů a srovná je s požadavky, kladenými 



na ostatní laboratorní činnosti klinickými laboratořemi. Harmonisace těchto požadavků je 
z pohledu Rady nezbytná 

7. Předseda Rady upozornil na stoupající požadavky na zvyšování a průkaz kvality v pre- a 
post-analytické fázi vyšetření a požádal jednotlivé odborné společnosti, aby této oblasti 
věnovaly zvýšenou pozornost 

8. Sdílené kódy: členové Rady se dohodli na vytvoření ad hoc Pracovní skupiny, která 
zajistí mezioborová jednání o sdílených kódech. Každá odborná společnost vyšle jednoho 
zodpovědného pracovníka s rozhodovacími pravomocemi – jména dodají předsedovi 
Rady zástupci jednotlivých odborností nejpozději do 15. dubna. Pracovní ad hoc skupinu 
svolá a její koordinaci zajistí předseda Rady 

9. Zprávu o činnosti NASKL přednesl Dr. Kubíček a pan Kotrbatý: V roce 2010 byly 
doposud organizovány dva semináře pro posuzovatele: 4. 2. 2010 a 5. 3. 2010. Na 
semináři 5. 3. 2010 vystoupila MUDr. Miloslava Švecová z Odboru koncepce zdravotní 
péče VZP s přednáškou "Kontrola smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče 
laboratorních pracovišť a AZZ". K přednášce proběhla nekonfrontační diskuze. Závěry ze 
setkání posuzovatelů jsou zapracovány v Kontrolním listě posuzovatele (verze 3, platnost 
od 1.5.2010) a v Metodickém pokynu pro posuzovatele M-AUD01 (verze 3, platnost od 
1.5.2010). Oba dokumenty i přednášky přednesené na semináři jsou zveřejněny na 
www.naskl.cz. 

Na termín 9. 4. 2010 připravuje NASKL seminář pro registrované laboratoře. Seminář se 
má za cíl informovat pracovníky laboratoří o přístupu NASKL k transportu biologického 
materiálu a interní kontrole kvality. 

Zmíněné změny v Kontrolním listě posuzovatele a Metodickém pokynu posuzovatele 
mají za cíl zpřesnit a racionalizovat práci posuzovatele v oblasti ověřování 
nepodkročitelných minim personálního zajištění a získaný čas přesunout prohloubení 
oblasti vnitřní kontroly kvality.  

Oblast vnitřní kontroly kvality chápeme jako nástroj pro zajištění bezpečnosti pacienta. 

Nejasnosti, které panují o stanovisku Rady pro akreditaci k možnému opakování Auditu I 
by bylo vhodné vyjasnit. NASKL se kloní k názoru, že přechod k Auditu II by měl být 
spíše pomalý, aby dával prostor malým laboratořím. 

NASKL eviduje v současné době 2 žádosti o Audit II. 

Pan Kotrbatý rozdal zástupcům odborných společností aktuální seznam registrovaných 
laboratoří. 

 

 

 

Prof. Palička ukončil jednání v 16:00. Příští jednání Rady bude na obvyklém místě od 14:15, 
dne 17. května 2010 

 

Zapsal: VP 

 

V HK dne 15. března 2010 
 

Zápis-34 



Příloha č. 1 zápisu Rady 

 

Příloha č. 2 zápisu Rady 


