Zápis
z 62. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP
konaného dne 27. března 2019 v LD ČLS v Praze

Přítomni, omluveni: viz níže
Jednání řídil předseda Rady, prof Palička

Presence provedena podle odborností:
Cytologie: Dr Beková, (prof Dušková omluvena)
Genetika: prof Michalová, (doc Fajkusová omluvena)
Klinická biochemie: prim Verner, doc Springer
Klinická farmakologie: Dr Brozmanová (prof Slanař omluven)
Klinická hematologie: Mgr Mikešová, Mgr Malíková
Klinická imunologie: doc Andrýs, (Ing Hinďoš omluven)
Klinická mikrobiologie: doc Čermák, Dr Macková
Nukleární medicína: obor nedelegoval zástupce
Patologie: Dr Trnková, (doc Honsová omluvena)
Soudní lékařství: doc Ondra, Ing Černá
Transfusní lékařství: prim Řeháček omluven, prim Písačka omluven
Hosté: NASKL: prof Jabor
Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr Chaloupková – trvale omluvena
ČLS JEP: prof Palička

Program:
1. Kontrola zápisu z 61. zasedání Rady:
Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu probírány na dnešním
jednání
2. Doškolovací kursy pro pracovníky oboru KB pro interpretaci lékových hladin byly
mezi společnostmi dohodnuty, zájemci se hlásí
3. Zprávu o činnosti a aktivitách NASKL přednesl prof Jabor:
- v registru již nepřibývá nových pracovišť
- Audit I: de facto skončil v roce 2014, nové laboratoře nepřibývají
- Audit II: v tomto roce bude velký počet (již v současnosti je překročen počet
loňského roku), jde o dvouletý cyklus
- Další údaje v přiložených tabulkách a grafech
Vymizely audity odbornosti 815 (nukleární medicína) – laboratoře se vesměs sloučily
s odborností klinické biochemie
Prof Jabor předal zástupcům OS seznam, registrovaných laboratoří v jejich oboru
4. Delší diskuse k otázce „nepodkročitelných minim“ – je třeba je verifikovat a případně
upravit. V některých případech existuje nesoulad mezi Vyhláškou č. 99 a požadavky

5.
6.
7.

8.

9.

OS v personálním zabezpečení – požadavky by měly být zvýšeny přinejmenším na
úroveň požadavků Vyhlášky
Všechny OS by měly znovu verifikovat postoj ke složeným úvazkům – správně by
neměly být tolerovány
NASKL i ČIA vyžadují správné personální obsazení pro každou „adresu“ kde vznikají
výsledky, a to je jediný správný postup
Trvá požadavek NASKLu na doplňování nových odborných posuzovatelů, prakticky
ve všech odbornostech
NASKL a Rada znovu a i nadále nabízí možnost finanční podpory odborných akcí,
spojených se zvyšováním kvality a akreditačními procesy
Hodnocení konference LABAUTO 2018: výborná, bohatě navštívená akce s velkým
positivním dopadem. Velmi bohatá a prospěšná diskuse, jak k vlastní odborné části,
tak k firemním presentacím a integrovaným laboratořím. Laboratoře v registru
NASKL měly vstup bez registračního poplatku. Akce měla rozpočet cca 1 milion Kč a
byla velmi úspěšná. Přednášky jsou k disposici na webové stránce NASKLu
Zástupci hematologů znovu upozornili na trvající a všemi odbornostmi i pracovníky
velmi negativně vnímanou skutečnost, že VŠ i NLP laboratorních oborů jsou zařazeni
v katalogu prací i platových vyhláškách o kategorii níže než ostatní zdravotníci a
nevnímají žádný racionální důvod pro tuto diskriminaci. Rada žádá předsednictvo
ČLS JEP aby podpořilo úpravu situace jak na MZ tak na MPSV – předseda informaci
přednese na jednání P-ČLS JEP
Diskuse k problematice GDPR a archivace vzorků a výsledků – v mnoha případech je
klinické a odborné odůvodnění k delší archivaci výsledků, než umožňuje současný
předpis (kontinuita hodnot a jejich vývoj v čase). Rovněž archivace některých
biologických materiálů mnohdy překračuje limity předpisů (typicky parafinové bločky
v oboru patologie jsou uchovávány po desetiletí a je to medicínsky velmi přínosné).
Bude potřeba otevřít diskusi k tomuto tématu na patřičných místech

Předseda popřál všem přítomným příjemné jaro a ukončil jednání v 16:15
Zapsal: VP
Příští termín jednání Rady: bude ještě potvrzen
Zápis-62

Přílohy:

