
Zápis z 40. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 10. října 2011 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni:  

Doc. Andrýs, prof. Brdička, Ing. Černá, Doc. Dastych, Doc.Dušková, Dr. Lochman, Mgr. 
Bolcková (transfuzní lékařství), Doc. Čermák, Dr. Trnková 

 

Omluveni:  

Doc. Pecka, Dr. Řeháček, Dr. Beková, Dr. Nenutil, Doc. Ondra, prof. Penka, ing. Štědrý, prof. 
Michalová 

 

Hosté (NASKL):  

prof. Jabor, pan Kotrbatý,   

 

Centrum pro kvalitu při SZÚ:  

Dr. Chaloupková - omluvena 

 

Jednání vedl z pověření omluveného prof. Paličky prof. Jabor. 

 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu z 38. zasedání RAKL:  

K bodu 1: Prof. Jabor informoval, že z metodických pokynů NASKL byly vypuštěny 
veškeré odkazy na Národní akreditační standardy, vypracované Centrem pro řízení 
kvality SZÚ, ČSKB a RAKL z roku 2005. Nové verze metodických pokynů odkazují 
pouze na ISO 15189 (připomínka ing. Šprongla jménem ČSKB k bodu 14 zápisu z 36. 
zasedání RAKL). 

K bodu 3: splněno. 

K bodu 4: NASKL zatím neeviduje situaci, kdy by bylo potřebné naplňovat pravidlo o 
garantování dvou oborů jedním odborníkem po dohodě příslušných odborných 
společností. 

K ostatním bodům zápisu č. 38 nebyla diskuse. 

 

2. Rada pro akreditaci nebyla dne 10. října 2011 zastoupena všemi zástupci jednotlivých 
odborných společností. Účastníci se zabývali v diskusi následujícími okruhy a tématy. 

2.1 Mgr. Bolková upozornila na problém spontánního nekoordinovaného vzniku nových 
odborností na úrovni VZP, které mají vztah k činnosti klinických laboratoří. Rada 
navrhuje, aby prof. Palička oslovil VZP v tom smyslu, že vznik nové odbornosti bude 
vždy konzultován s RAKL vzhledem k definování a dodržení nepodkročitelných minim. 

2.2 Na čtvrtek 13.10 svolává MZd poradu osob pověřených jednotlivými OS „kultivací“ 
Seznamu. Zástupci OS v RAKL ověří, zda všichni jejich zástupci dostali pozvánky. 

2.3 RAKL se zabývala problémem uznáváním účasti ve firemních komerčních EHK pro 
úspěšné absolvování auditů NASKL a ČIA. V tomto smyslu se „firemní komerční“ 



aktivitou rozumí nabízení EHK bez vazby na stát nebo odbornou (vědeckou) společnost, 
ať již domácí nebo zahraniční. Rada doporučuje, aby jednotliví zástupci OS v RAKL 
požádali výbory OS o vyjádření, do jaké míry a za jakých podmínek lze akceptovat 
takovéto EHK bez vazby stát nebo OS. Svá stanoviska předloží jednotlivé OS do příštího 
jednání Rady pro akreditaci (do 12. 12. 2011). Navrhované stanovisko je akceptovat 
pouze systémy EHK a) s vazbou na stát nebo na odborné/vědecké společnosti, b) 
akreditované podle ISO 17043. 

2.4 Vzhledem k masivnímu rozšiřování POCT především v oblasti biochemie a hematologie 
se projevuje problém, jak zajistit kvalitu těchto vyšetření (např. CRP, glykovaný 
hemoglobin, koagulace - INR) a porovnatelnost s měřením v laboratořích. Rada žádá 
jednotlivé OS, aby podaly návrhy na zajištění kvality v režimu POCT včetně případné 
povinnosti proškolení obsluhy, vedení a evidence IKK a absolvování či úspěchu v EHK. 
Vyjádření OS do příštího jednání Rady. 

2.5 Na podnět Dr. Žáčkové z Pneumologické kliniky FTNsP a 1. LF UK byla otevřena otázka, 
zda a za jakých podmínek mohou existovat laboratorní pracoviště zřízená na klinikách, 
konkrétně laboratoře vykazující kódy cytologické diagnostiky. Bylo konstatováno, že se 
většinou jedná o historicky vzniklá pracoviště, která jsou vázána na konkrétní osoby a 
fungují dobře. Tato pracoviště ale musejí splňovat požadavky příslušné laboratorní 
odbornosti, jejíž náplní se zabývají. Nová pracoviště tohoto typu by již neměla vznikat a u 
současných se doporučuje zvážit možnost jejich integrace pod příslušné laboratorní 
pracoviště v dané odbornosti, např. jako detašované pracoviště. Konečné stanovisko 
k řešení zajistí doc. Dušková ve spolupráci s výborem Společnosti pro klinickou cytologii. 

2.6 Pan Kotrbatý informoval o činnosti NASKL v roce 2011. Uzavřeno 122 Auditů I, 86 
probíhá, Auditů II uzavřeno 6, probíhá 17. NASKL žádá jednotlivé OS o nominaci a 
schválení nových posuzovatelů, především v odbornostech 802, 812, 817 a 818, 
nedostatek je rovněž v odbornostech 813, 814, 816 a 807. Školení nových posuzovatelů 
zajistí NASKL do konce roku 2011. 

2.7 Společnost ČSAKI předložila ostatním OS návrh, zda nepodkročitelný úvazek garanta 
odbornosti je možno dělit a jestliže ano, na kolik části a jak velkých. Prof. Jabor 
upozornil, že pokud je garant zároveň vedoucím laboratoře, nemá být jeho úvazek menší 
než 0,8. Přítomní členové Rady pro akreditaci se přiklonili k názoru, že dělení úvazku je 
možné na maximálně 2 osoby a nejmenší díl pro garanci je 0,2 úvazku, úvazek garanta ve 
funkci vedoucího laboratoř je nedělitelný. Vyjádření OS k tomuto tématu do příštího 
jednání Rady. 

 

Vzhledem k tomu, že na tomto zasedání RAKL nebyli přítomni zástupci tří OS, nebylo toto 
zasedání RAKL usnášeníschopné. Zasedání bylo ukončeno v 15:35 hod. 

 

Příští zasedání RAKL se uskuteční podle plánu 12.12.2011 ve 14:15 v Lékařském domě.. 

 

 

Zapsal: Dr. Lochman, prof. Jabor 
 

 


