Zápis
z 53. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP
konaného dne 19. března 2015 v LD ČLS v Praze

Přítomni:
Ing. Černá, doc. Dastych, Ing. Hinďoš, doc. Ondra, Dr. Macková, Ing. Matějka, Dr. Nenutil,
prof. Palička, doc. Pecka, prof. Penka, Dr. Písačka, Ing. Springer, Ing. Štědrý, Dr. Trnková
Omluveni:
Doc. Andrýs, Dr. Beková, Dr. Brozmanová, prof. Dušková, prof. Michalová, Dr. Řeháček, Dr
Scharfen, prof. Slanař

Hosté:
Komise pro sdílené výkony: Dr. Gotzmannová
(NASKL): prof. Jabor, p Kotrbatý
Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr. Chaloupková – trvale omluvena
Program:
1. Kontrola zápisu z 52. zasedání Rady:
Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu na dnešním jednání
probírány z pohledu nových informací:
- kultivace Seznamu výkonů: náměstek ministra zdravotnictví Dr Phillip,
odpověděl, že navržené změny jsou uloženy v příslušné databázi MZ
ČR, a nejsou tedy „ztraceny“. Velmi děkuje za vysoké úsilí, které
zástupci jednotlivých odborných společností navrhovaným změnám
věnovali. Vedení MZ rozhodlo, že před tzv velkou novelizací
Seznamu výkonů dokončí práci u všech odborných společností,
soustředí se především na nepřímé a režijní náklady, časy výkonů a
ceny přístrojů. Budou nás průběžně informovat o dalším postupu
- personální minima: proběhlo jednání na MZ – viz dále samostatný bod
zápisu
- osobní údaje členů Rady byly doplněny, pan Kotrbatý projedná
chybějící
2. Problematika sdílených kódů: skupina se pod vedením Dr. Gotzmannové zasedala
těsně před jednáním Rady. Jednotlivé odborné společnosti trvale dolaďují
problematiku, stále přetrvává (ale postupně mizí) několik mezioborových problémů.
Zapis z jednání pracovní skupiny je v příloze tohoto zápisu (bude u definitivní verse
zápisu, jakmile ho pí Dr Gotzmannová poskytne)
3. 11. února proběhlo na MZ pracovní jednání k návrhu novely vyhlášky č 99/2012 Sb o
požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb – laboratorní
pracoviště. Jednání řídila ředitelka Odboru zdravotního dohledu Mgr Lenka
Bohuslavová, účastnila se řada členů Rady. Připomínky byly vypořádány na místě,
následně ještě vznesly poměrně zásadní připomínky mikrobiologické společnosti.

Současně dostupné znění zápisu evidentně fixuje nezanedbatelné rozdíly mezi
laboratorními odbornostmi. S tímto pohledem není možné zaslat Ministerstvu
zdravotnictví jednotné stanovisko jménem Rady – předseda Rady naléhavě vyzývá
jednotlivé odbornosti a výbory odborných společností, aby přípravě vyhlášky
věnovaly pečlivou pozornost a rychle reagovaly
4. Prof Jabor informoval o činnosti NASKL a o zpracované velmi obsáhlé zprávě o stavu
kvality klinických laboratoří očima posuzovatelů NASKL. Znění první verse zprávy
bude v příloze, jde o mimořádně obsáhlou a podrobnou zprávu, vycházející z názorů
téměř 400 auditů různých typů podle pohledu 42 posuzovatelů. Zpráva byla přijata se
zájmem. Následně prof Jabor předal přítomným brožurku Metodické pokyny NASKL
pro přípravu klinické laboratoře na Audit II, Dozorový audit A a B
5. Pan Kotrbatý informoval o Seznamu klinických laboratoří v jednotlivých
odbornostech a jeho výtisky předal přítomným
6. Doc Pecka potvrdil, že od 1. dubna 2015 již nebude Česká hematologická společnost
ČLS JEP udělovat výjimku z personálního obsazení VŠ nelékaře a NASKL tedy
bude při auditech postupovat podle platné vyhlášky 99/2012 MZ ČR o personálním
vybavení pracovišť
Předseda ukončil jednání v 15:40
Zapsal: VP
POZOR :
Příští termíny jednání Rady v roce 2015 jsou
8 června, 14 září, 30 listopadu
Zápis-53

