Zápis
z 54. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP
konaného dne 8. června 2015 v LD ČLS v Praze

Přítomni,omluveni: viz níže
Jednání řídil předseda Rady, prof Palička
Hosté:NASKL: prof. Jabor, p Kotrbatý
Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr Chaloupková – trvale omluvena
Program:
1. Vzhledem k měnícímu se zastoupení členů Rady a navrhovaným změnám, byla
presence provedena podle odborností:
Cytologie: Dr Beková (omluvena), prof Dušková (nepřítomna)
Genetika: prof Michalová (přítomna), výbor druhého zástupce do Rady nejmenoval
Klinická biochemie: doc Dastych (omluven), Ing Špringer (omluvena)
Klinická farmakologie: Dr Brozmanová (přítomna), prof Slanař (přítomen)
Klinická hematologie: prof Penka (přítomen), doc Pecka (omluven). Oba kolegové
informovali, že požádají výbor Společnosti o uvolnění z členství v Radě a o návrh
nových členů
Klinická imunologie: Ing Hinďoš (přítomen), doc Andrýs (omluven)
Klinická mikrobiologie: Dr Macková (přítomna), Dr Scharfen (omluven) –
v zastoupení přítomen doc Čermák, který informoval, že bude navržen místo Dr
Scharfena jako řádný člen
Nukleární medicína: Ing Matějka (přítomen), Ing Štědrý (omluven)
Patologie: Dr Trnková (přítomna), Dr Nenutil (omluven). Dr Trnková informovala, že
výbor navrhne nového člena místo Dr Nenutila (zdravotní důvody)
Soudní lékařství: doc Ondra (omluven), Ing Černá (omluvena)
Transfusní lékařství: Dr Řeháček (přítomen), Dr Písačka (omluven)
2. Kontrola zápisu z 53. zasedání Rady:
Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu na dnešním jednání
probírány
3. Problematika sdílených kódů: Pracovní skupina se tentoktrát z provozních důvodů
před jednáním Rady nesešla.
Diskuse byla vedena k těmto bodům:
- Cytologické vyšetření likvoru a vyšetření likvoru obecně: je nutno
projednat na jednání Pracovní skupiny, není soulad mezi cytology,
biochemiky a hematology. V minulosti se osvědčil krátký
mezioborový kurs s osvědčením pro účastníky
- Cytologické vyšetření v pneumologii: diskusi otevřela Dr Trnková, je
však obecnější: (a) kdy a za jakých podmínek může být laboratorní
vyšetření provedeno a případně vykázáno klinikem, (b) jak
přistupovat k tomu, že se množí žádosti (a dosud ani přesně

neevidovaná realita), že laboratorní výkony jsou prováděny a zřejmě
někdy i vykazovány „ne-laboratorním“ pracovištěm, bez dodržení
jakýchkoli personálních požadavků, kvalifikace, zevní či vnitřní
kontroly kvality atd
- Interpretace výsledků terapeutického monitorování léčiv: klinická
farmakologie odmítla sdílení těchto kódů jinými odbornostmi a
navrhla uspořádání doškolovacího kursu. Oficiálně však prozatím
čeká na stanovisko Společnosti klinické biochemie
Závěry:

4.

5.

6.

7.

- Předseda požádá Dr Gotzmannovou o sdělení, zda jsou evidovány
„sdílené výkony“ prováděné ne-laboratorními odborníky, které to
jsou a v jaké frekvenci (Dr Gotzmannová dostává znění zápisu)
- Rada žádá Pracovní skupinu, aby se výše uvedenými problémy
zabývala a navrhla řešení
Předseda informoval o tom, že MZ připravuje inovaci Zákona č. 95 (vzdělávání
lékařů) a č. 96 (vzdělávání nelékařských pracovníků) a doporučil členům Rady, aby
ve svých výborech projednali své komentáře ke znění návrhů
Prof Jabor informoval o činnosti NASKL a výsledcích:
- Je přijato 93 žádostí o Dozorový audit A, 4 žádosti o Audit II a 7
žádostí o Dozorový audit B, jedna žádost o Audit I. Rada pro
akreditaci pověřila předsedu jednáním k odbornosti 613 – Asistovaná
reprodukce, pro kterou proběhl Audit I v roce 2014 a lze očekávat
možnost Auditu II se splněním specifických požadavků pro tuto
odbornost.
- Proběhlo setkání posuzovatelů a seminář pro registrované laboratoře,
prof. Jabor se zúčastnil konference SAK s referátem o činnosti
NASKL. Probíhají edukační školení správců dokumentace a
manažerů kvality, interních auditorů, metrologů a školení k novelisaci
ISO 15189
- Prof. Jabor dále vyzval členy Rady pro akreditaci k návrhu projektů s
plošným benefitem pro registrované laboratoře. Projekty by formou
grantů schválila Rada pro akreditaci s příslušnou oponenturou
projektu i výsledného řešení. Prvním schváleným projektem je
mapování Národního číselníku laboratorních položek na mezinárodní
číselník IUPAC/IFCC
Problematika elektronické dokumentace (žádanky, výsledky, elektronický podpis,
archivace, spisová služba): Rada požádala prof Jabora, aby zjistil aktuální informace
jak na národní úrovni (Pracovní skupina pro elektrické informace ve zdravotnictví)
tak na mezinárodní úrovni (IFCC-IUPAC) - v obou orgánem je prof Jabor členem
Diskuse o testování HPV při gynekologickém cytologickém screeningu

Předseda ukončil jednání v 16:15
Zapsal: VP
POZOR : Příští termíny jednání Rady v roce 2015 budou co nejdříve upřesněny, jednání 14
září nebude !!
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