
Zápis 

z 61. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 24. května 2018 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni, omluveni: viz níže  

Jednání řídil předseda Rady, prof Palička 

 

 

 

Presence provedena podle odborností: 

 

Cytologie: prof Dušková, Dr Beková  

Genetika: prof Michalová, doc Fajkusová   

Klinická biochemie: prim Verner, (doc Dastych omluven) 

Klinická farmakologie: Dr Brozmanová (prof Slanař omluven)  

Klinická hematologie: Mgr Mikešová, (Mgr Malíková omluvena) 

Klinická imunologie: doc Andrýs, Ing Hinďoš  

Klinická mikrobiologie: prim Jindrák, prim Vaniš (stálí členové omluveni) 

Nukleární medicína: Ing Matějka nepřítomen, Ing Štědrý odstoupil z Rady 

Patologie: Dr Trnková, (doc Honsová omluvena) 

Soudní lékařství: doc Ondra (Ing Černá omluvena) 

Transfusní lékařství: prim Řeháček (prim Písačka omluven)  

 Hosté: NASKL: prof Jabor, p Kotrbatý 

 Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr Chaloupková – trvale omluvena 

ČLS JEP: prof Palička 

 

 

Program:  

 

 

1. Kontrola zápisu z 60. zasedání Rady:  

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

jednání 

2. Stále trvá nevyjasněná situace v eventuálních doškolovacích kursech pro pracovníky 

oboru KB pro souhlas klinických farmakologů s interpretací lékových hladin – prim 

Verner předloží výboru ČSKB 

3. Prim Řeháček informoval, že se stále nepodařilo dosáhnout jasného stanoviska a 

dohody se ZP v otázce nasmlouvání úhrady sdílených „genetických“ výkonů 

posuzujících shodu mezi dárcem a příjemcem transfuze, buněk, tkání a orgánů pro 

laboratoře odbornosti 222 a 813 (včetně kódu pro izolaci DNA), které podle §28, odst. 

2), zákona č. 202/2017, o spec. zdrav. službách, nejsou genetickými výkony. Doc. 

Fajkusová informuje, že SLGG dala souhlasné stanovisko 

4. Zpráva o činnosti a aktivitách NASKL: 

- v registru již nepřibývá nových pracovišť 

- Audit I: letos není evidována žádná žádost 

- Audit II: v roce 2017 18 žádostí, letos zatím evidováno 35 žádostí (6 řízení již 

ukončeno) 



- dozorový Audit A: v roce 2017 8 žádostí, letos zatím evidováno 7 žádostí 

- dozorový Audit B: v roce 2017 185 žádostí, letos zatím evidováno 9 žádostí (4 

řízení již ukončena) 

Vzhledem k cykličnosti procesu lze letos očekávat cca polovinu loňských procesů 

5. Prof Jabor otevřel diskusi o budoucnosti NASKLu, o tom, že svou základní úlohu, 

tedy přispět ke zvýšení pozornosti na kvalitu práce a také možnosti ověření procesů, 

již splnil. Prof Palička připomenul, že mimo tato a mnohá další positiva se také 

podařilo NASKLu dosáhnout toho, že za velmi racionální náklady provádí audity, 

které jsou plně akceptovány plátci zdravotní péče a umožňují mimo jiné i vyšší sazbu 

za provedené výkony 

6. Prof Jabor informoval podrobně o konferenci LABAUTO 2018 

(www.labauto2018.cz) ve dnech 25-26 října v Olomouci a otevřel diskusi na téma 

automatisace laboratoří v budoucnosti a propojení výkonů v „core laboratory“ 

s důslednou klinickou interpretací výsledků specifickými odbornostmi. K tématu 

bohatá diskuse s ne zcela jednotnými názory. 

Prof Jabor nabídl možnost příští schůze Rady 24. října v Olomouci v předvečer 

konference; téma nebylo definitivně uzavřeno. Pro členy Rady pro akreditaci lze 

využít buď registraci zdarma (podle pravidel pro pracovníky registrovaných laboratoří 

uvedených na www.labauto2018.cz) nebo registraci zdarma po emailovém přihlášení 

organizátorům na adrese labauto2018@cbttravel.cz. 

7. Doc Andrýs otevřel diskusi k možnosti lékařů odbornosti AKI indikovat vybraná 

„genetická“ vyšetření – je vhodné napsat žádost SLGG, která ve většině žádostí dosud 

souhlasila. Pak je nutné jednání s plátci 

8. Prim Verner a prim Řeháček upozornili na naprosto nežádoucí aktivitu plátců hradit 

vyšší sazby pouze za akreditované metody – Rada zásadně nesouhlasí, jde o naprosté 

nepochopení situace, některé výkony prakticky akreditovat ani nelze a např NASKL 

akredituje procesy a ne výkony. Předseda předloží problém vedení VZP 

9. Ing Hinďoš upozornil na diskusi plátců o tom, jakou bodovou hodnotou budou 

proplácet sdílené výkony – zda podle mateřské nebo provádějící odbornosti. Předseda 

předloží problém vedení VZP 

10. Mgr Mikešová otevřela otázku platového zařazení laboratorních VŠ specialistů – 

podle informací, které má k disposici je možné maximální zařazení do platové třídy 

13, zatímco jiní VŠ specialisté mohou mít i třídu 14. Předseda ověří a případně otevře 

jednání s MZ 

11. Předseda upozornil na dlouhotrvající aktivity Rady a otevřel otázku její budoucnosti, 

včetně obsazení jejího vedení. Členové Rady byli vyzváni k úvahám a projednání ve 

svých výborech – diskuse bude pokračovat na příštím jednání 

12. Předseda upozornil, že v mnoha odbornostech proběhly volby nových výborů a je 

potřeba, aby nové výbory potvrdily své delegáty v Radě nebo navrhly nové – členové 

projednají ve výborech svých odborností.  

 

Předseda popřál všem přítomným příjemné léto a ukončil jednání v 14:50 

Zapsal: VP 

 

Příští termín jednání Rady: bude ještě potvrzen 
Zápis-61 

http://www.labauto2018.cz/
http://www.labauto2018.cz/

