
Zápis 
z 52. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 1. prosince 2014 v LD ČLS v Praze 
 
 
Přítomni:  
doc. Andrýs, Dr. Brozmanová, Ing. Černá, doc. Dastych, Ing. Hinďoš, doc. Ondra, prof. 
Palička, doc. Pecka, prof. Penka, Dr. Písačka, Dr. Řeháček, doc. Slanař, Ing. Springer, Ing. 
Štědrý,  
Omluveni:  
Dr. Beková, prof. Dušková, Dr. Macková, Ing. Matějka, prof. Michalová, Dr. Nenutil, Dr. 
Scharfen, Dr. Trnková  
 
 
Hosté: 
Komise pro sdílené výkony: Dr. Gotzmannová 
(NASKL): p Kotrbatý 
V zastoupení mikrobiologických společností: doc Čermák 
Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr. Chaloupková – trvale omluvena 
 
Program:  

1. Kontrola zápisu z 51. zasedání Rady:  
Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu na dnešním jednání 
probírány z pohledu nových informací 

2. Problematika sdílených kódů: skupina se pod vedením Dr. Gotzmannové zasedala 
těsně před jednáním Rady. Jednotlivé odborné společnosti zaslaly návrhy na rozšíření 
či omezení sdílení s ostatními společnostmi. Dr Gotzmannová rozešle členům skupiny 
seznam, aby bylo možné projednat návrhy na jednání výborů OS. U některých 
výkonů, o kterých se jedná, bude vhodné zjistit frekvenci provádění (může být 
v některých případech extrémně nízká) 

3. Předseda informoval o tom, že zaslal dopis s dotazem na „osud“ tzv „kultivovaného 
Seznamu výkonů“ náměstkovi ministra zdravotnictví; po obdržení odpovědi ji rozešle 
členům Rady 

4. Předseda otevřel otázku specializační přípravy vysokoškolsky vzdělaných odborných 
pracovníků ve zdravotnictví s ohledem na klesající počet pracovišť, akreditovaných 
pro výuku laboratorních metod v nukleární medicíně. V současné době mají 
akreditaci prakticky jen 3 pracoviště (VFN Praha, FN Hradec Králové a FN Ostrava) 
a těmito pracovišti by v rámci povinné praxe měli projít všichni, kteří se připravují 
k atestaci např. v oboru klinická biochemie, laboratorní imunologie a dalších. 
Prezidentka KVVOPZ Dr. Gotzmannová vzala informaci na vědomí. Bylo by vhodné 
probrat s příslušnými odbornostmi, zda je nutný pobyt na výše zmiňovaných 
pracovištích či by jej bylo možno nahradit např. pobytem na akreditovaném pracovišti 
jiného oboru, které provádí imunochemické metody s izotopovou detekcí 

5. Předseda otevřel otázku, diskutovanou při minulém jednání, tedy otázku personálního 
zabezpečení laboratorních pracovišť s ohledem na počty a spektrum prováděných 



metod.  Z diskuse vyplynulo, že rozhodující většina oborů má snahu specifikovat 
nezbytný počet pracovníků a jejich specializaci, chybí však jednotná metodika. Doc 
Pecka dále upozornil, že Česká asociace zdravotních laborantek předkládá problém 
vzdělávání Poslanecké sněmovně, což otevřelo diskusi i ke vzdělávání zdravotních 
laborantů. 
Závěry: 

- Předseda osloví předsedy odborných společností s výzvou, aby se 
zabývali možností stanovení nezbytných personálních minim pro 
zajištění kvalitního provozu 

- Členové Rady otevřou diskusi na jednání výborů svých OS 
- Pracovně se zdá pravděpodobné, že čas nositele výkonu bude základem 

pro výpočet počtu VŠ pracovníků; je však nutno dodat další časy pro 
managerskou, administrativní, akreditační a další činnost 

- Problematické a obtížné bude určování času a tedy následně potřeby 
laborantek, čas výkonu v Seznamu může být v některých případech 
delší (inkubace atp). Problémem je stupeň automatizace provozu, 
který se může mezi pracovišti výrazně lišit 

- Doc Pecka bude Radu informovat o průběhu a případných výsledcích 
jednání o vzdělávání zdravotních laborantek v PS PČR 

- Většina přítomných je přesvědčena, že je potřeba navrátit systém 
kvalitní výchovy zdravotních laborantek ve čtyřleté SZŠ. Těm, které 
mají zájem a předpoklady pak umožnit VŠ vzdělávání či atestaci 

6. Zprávu o činnosti NASKL předložil pan Kotrbatý – přiložena. Potenciálně vzniká 
problém s nedostatkem kvalifikovaných posuzovatelů, především v oborech 
farmakologie (812) a klinické cytologie (817/820) 
Úkol pro všechny členy Rady: upřesnit a aktualizovat své osobní údaje na stránce 
NASKL – specifikace požadavků je ve druhé příloze. Zaslat prosím ihned, nejpozději 
do konce prosince 2014 

 
Předseda ukončil jednání v 15:40 
 
Zapsal: VP 
POZOR :  
Příští termíny jednání Rady v roce 2015 jsou 
16 března, 8 června, 14 září, 30 listopadu 
Zápis-52 


	Program:

