
Zápis 

z 56. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 14. března 2016 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. Presence provedena podle odborností: 

Cytologie: Dr Beková (prof Dušková omluvena) 

Genetika: prof Michalová (přítomna), výbor nominoval jako druhého zástupce do 

Rady pí doc. RNDr. Lenku Fajkusovou, CSc., která se ale z dnešního jednání musela 

omluvit 

Klinická biochemie: Ing Špringer, doc Dastych 

Klinická farmakologie: Dr Brozmanová (prof Slanař omluven) 

Klinická hematologie: Mgr Mikešová (Mgr Malíková omluvena) 

Klinická imunologie: Ing Hinďoš (doc Andrýs omluven) 

Klinická mikrobiologie: Dr Macková (doc Čermák omluven) 

Nukleární medicína: Ing Matějka (Ing. Štědrý omluven) 

Patologie: Dr Trnková, (Dr Nenutil omluven) 

Soudní lékařství: Ing Černá, doc Ondra 

Transfusní lékařství: Dr Řeháček, Dr Písačka 

 

2. Kontrola zápisu z 55. zasedání Rady:  

Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu na dnešním jednání 

probírány 

3. Problematika sdílených kódů: těsně před zasedáním Rady proběhlo jednání Pracovní 

skupiny pro sdílené kódy. Nedošlo k žádnému zásadnímu posunu, byly diskutovány a 

platí tyto závěry: 

-  je velmi vhodné, aby každá OS zveřejnila na své webové stránce kódy, jejichž je 

garantem a u kterých povolila sdílení další odbornosti 

- má-li některá OS zájem sdílet kód jiné OS, musí o to oficiálně požádat garantující 

společnost 

- sdílení kódů je potřeba projednat v Pracovní skupině MZ (předkládají obě 

společnosti) a informovat Radu i NASKL již v okamžiku předložení do Pracovní 

skupiny a následně i po schválení-neschválení Pracovní skupinou. Rada bude 

následně informovat i ČIA 

 

 

 



 

- trvá problém s některými serologickými výkony, u kterých mikrobiologové 

požadují, aby výsledek vždy uvolnit kvalifikovaný mikrobiolog. To komplikuje 

situaci především při akutní potřebě výsledku v mimopracovní dobu atp. 

Mikrobiologové očekávají, že ČSKB a ČSAKI je vyzvou k jednání, na kterém se 

pokusí najít společné řešení 

Prof Jabor navrhl, že NASKL může pomoci s uspořádáním edukačního kursu a 

proškolením 

4.  Prof Jabor upozornil na přetrvávající problémy a nejasnosti v potřebném personálním 

 vybavení a na aktivní vstup zdravotních pojišťoven do této problematiky. Je otázkou, 

 zda u vedoucího laboratoře stačí úvazek 0.2, zda úvazek vedoucího laboratoře je 

 možno dělit mezi několik osob a zda je potřebné, aby vedoucí  laboratoře byl denně 

 přítomen na pracovišti. Z diskuse vyplynulo, že členové Rady se domnívají, že 

 minimální úvazek vedoucího je 0.8, nelze ho rozdělit mezi několik osob a denní 

 přítomnost na pracovišti je nutná. Společnost klinické cytologie má poněkud jiné 

 stanovisko, umožňují aby požadavek na lékaře ve výši 1.0 byl dělen na dvgě osoby a 

 0.5. Členové Rady projednají tyto otázky ve výborech svých OS; prof Palička s prof 

 Jaborem se pokusí jednat s VZP 

5. Další personální otázky vyplývají z nastolených požadavků ZP na proporcionální 

 zvýšení úvazku u vícesměnných provozů 

6.  Dr Beková upozornila na opakované stížnosti gynekologů, že některé 

 (mikrobiologické) laboratoře při vyšetření HPV ze stěru z děložního čípku v rozporu 

 s požadavkem gynekologa provedou širokou genotypizaci a navíc účtují i uchování 

 DNA. Dr Macková ověří a bude informovat příště 

7. Doc Ondra připoměl, že Společnost soudního lékařství v dohodě s dalšími OS 

 zpracovala před lety kalkulační list na LC/MS-MS. Obdobně Společnost genetiky již 

 před časem podala žádost o zařazení vícebarevných FISH analýz a analýz čipovou 

 technologií. Předseda Rady požádá Dr Gotzmannovou, aby na jednání Pracovní 

 skupiny žádosti znovu otevřela 

8.  Prof Jabor informoval o aktivitách NASKL v roce 2015 a o positivní hospodářské 

 bilanci a znovu (viz zápis z minulé schůze) nabídl organizační i finanční podporu 

 NASKL pro účelné projekty a edukační aktivity 

9. Prof Jabor připomenul, že měl do konce ledna od OS dostat návrhy na přednášející na 

 odborných seminářích – upomínka pro ty, kteří tak dosud neučinili 

 

 

 

Předseda ukončil jednání v 15:15 

Zapsal: VP 

Příští termíny jednání Rady v roce 2016 jsou: 13 června, 5 září a 12 prosince 
Zápis-56 


