
Zápis 
z 51. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 29. září 2014 v LD ČLS v Praze 
 
 
Přítomni:  
doc. Andrýs, Dr. Brozmanová, Ing. Černá, Dr. Macková, Ing. Matějka, prof. Palička, doc. 
Pecka, Dr. Řeháček, Ing. Springer, Ing. Štědrý, Dr. Trnková  
Omluveni:  
Dr. Beková, doc. Dastych, prof. Dušková, Ing. Hinďoš, prof. Michalová, Dr. Nenutil, doc. 
Ondra, prof. Penka, Dr. Písačka, Dr. Scharfen, doc. Slanař,  
 
Hosté: 
Komise pro sdílené výkony: Dr. Gotzmannová 
(NASKL): Prof. Jabor 
Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr. Chaloupková – trvale omluvena 
 
Program:  

1. Kontrola zápisu z 50. zasedání Rady:  
Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu na dnešním jednání 
probírány z pohledu nových informací. ČSKB změnila zastoupení v Radě – odešel 
Ing. Šprongl a byl nahrazen paní Ing. Drahomírou Springer, kterou předseda na 
jednání přivítal  

2. Problematika sdílených kódů: skupina se pod vedením Dr. Gotzmannové zasedala 
těsně před jednáním Rady, má k disposici oficiální seznam sdílených kódů, který byl 
zkontrolován odbornými společnostmi (s výjimkou genetiků a cytologů), které 
souhlasí. Není rozdíl mezi sdílenými kódy podle stávajícího Seznamu a 
„kultivovaného“ Seznamu. 
Přesná definice sdílených kódů je uvedena v zápise z 50. Jednání Rady (bod 4), byl 
znovu diskutován odsek (c) a upraven v tom smyslu, že bylo vypuštěno slovo 
„schválen“. Nově tedy tento odsek zní: 
c) pokud by autorská nebo sdílející odbornost chtěla změnit sdílení, je třeba záležitost 
projednat mezi oběma společnostmi a následně projednat na zasedání Rady 

3. Rada pověřuje předsedu, aby podal oficiální dotaz Ministerstvu zdravotnictví, proč 
dosud nebyl vydán „kultivovaný“ Seznam výkonů a kdy se tak stane. Je třeba 
zdůraznit, že pracovníci laboratorních oborů na kultivaci Seznamu odpracovali 
dobrovolně a bezplatně stovky hodin a navržené změny a úpravy jsou pro 
komplement zásadního charakteru 

4. Zástupci Společnosti nukleární medicíny upřesnili požadavek na povinně akreditované 
metody takto: povinně musí být akreditovány metody, prováděné v rámci screeningu 
těhotných žen na vrozené poruchy, u ostatních metod platí obecný požadavek, že 
musí být akreditovány ty metody, které tvoří 50% vydávaných výsledků 

5. Prof Palička a prof Jabor informovali o společném jednání s vedením ČIA v měsíci 
červenci 2014. Jednání bylo vstřícné a komunikativní, mimo jiné došlo k dohodě, že 
jak ČIA, tak NASKL bude posuzovat pouze ty odbornosti, pro které má pracoviště 



registraci u příslušného krajského úřadu. NASKL tento postup začne uplatňovat u 
žádostí podaných od 1. října 2014 a informaci zveřejní 
 

6. Předseda přednesl k diskusi otázku personálního zabezpečení provozu laboratoří, 
především v lůžkových zařízeních akutní péče. Upozornil na pečlivou práci jiných 
medicínských odborností, které vážou personální požadavky na velikost provozu 
zdravotnického zařízení, na počty prováděných výkonů, počty lůžek a počty lůžek 
intensivní péče. Laboratorní pracoviště dosud žádné takové požadavky nevznesly ani 
na jednáních na MZ ani při jednání s plátci zdravotní péče a nelze vyloučit, že je to 
jeden z důvodů personální krize laboratorních oborů, protože managementy 
zdravotnických zařízení u laboratorních oborů nepociťují nutnost navyšovat personál 
úměrně pracovní zátěži – chybí jakákoli doporučení. 
Předseda požádal zástupce laboratorních oborů, aby se touto otázkou zabývali i na 
jednání výborů svých odborných společností a zvážili kupříkladu možnost vázat počet 
laboratorních pracovníků a především lékařů na laboratorních pracovištích na počet 
lůžek a počet lůžek intensivní péče v nemocnici. Je evidentní, že počet a rozsah 
laboratorních vyšetření je dán počtem nemocných, pro které laboratoř poskytuje 
výsledky a konziliární služby. 
Tato otázka bude hlavním bodem jednání příštího zasedání Rady a je potřebné, aby 
representanti jednotlivých oborů měli připravena stanoviska 

7. Rada pověřuje předsedu, aby informoval plátce zdravotní péče o požadavcích na 
metody, které musí mít laboratoř akreditovány (podle specifikace jednotlivých 
odborných společností), včetně problematiky sdílených kódů. Rada společně 
s NASKLem zajistí zveřejnění těchto údajů na dostupných webových serverech 

8. Předseda informoval o setkání s ředitelem ÚZISu a možnosti upravit sledované 
statistické údaje tak, aby byly využitelnější pro mikro- i makromanagerská 
rozhodování v oblasti laboratorní medicíny. Jednotlivé odborné společnosti mohou 
kontaktovat doc Duška přímo, nebo prostřednictvím Rady či předsednictva ČLS JEP 

9. Prof Jabor informoval o aktivitách NASKL:  
- od 30. 6. jsou zveřejněny pokyny, které reagují na novou versi normy 

ISO 15189 
- od 30. 9. jsou zveřejněny metodické pokyny a kontrolní listy pro 

posuzovatele 
- další pracovní setkání posuzovatelů je plánováno na 20. října t.r. 
- současné ekonomická bilance NASKL je mírně positivní, je předpoklad 

vyrovnaného rozpočtu 
 

Předseda ukončil jednání v 15:50 
 
Zapsal: VP 
POZOR :  
Další termín jednání Rady je 1. prosince 2014 ve 14:15 v zasedací místnosti ČLS JEP 
 
Předpokládané termíny jednání Rady v roce 2015 jsou 
16 března, 8 června, 14 září, 30 listopadu 
Zápis-51 


	Program:

