
Zápis 

z 63. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 19. listopadu 2019 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni, omluveni: viz níže  

Jednání řídil předseda Rady, prof Palička 

 

 

 

Presence provedena podle odborností: 

 

Cytologie: Dr Beková omluvena, zástupce Společnosti nebyl přítomen  

Genetika: prof Michalová, (doc Fajkusová omluvena)   

Klinická biochemie: doc Springer, (prim Verner omluven) 

Klinická farmakologie: Dr Brozmanová (prof Slanař omluven)  

Klinická hematologie: Mgr Mikešová, Mgr Malíková 

Klinická imunologie: doc Andrýs omluven, zástupce Společnosti nebyl přítomen 

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: zástupce Společnosti nebyl přítomen 

 Hosté: NASKL: prof Jabor, p. Kotrbatý omluven 

 Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr Chaloupková – trvale omluvena 

ČLS JEP: prof Palička 

 

 

Program:  

 

1. Kontrola zápisu z 62. 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, tak je 

navrhovala Společnost klinické farmakologie, byly odmítnuty Českou lékařskou 

komorou jako oficiální akce pod „hlavičkou“ ČLK. Předsedkyně ČSKF požádala ČLK 

o zdůvodnění odmítnutí, na které dosud čeká. Rada doporučuje zvážit pořádání těchto 

kursů pod garancí IPVZ včetně jejich oficiálního zastřešení 

3. Problematika sdružených úvazků:  

- representanti hematologie upozornili na to, že bez jejich existence a 

legalisace neobsadí všechna pracoviště oboru 

- Obecné přesvědčení ale zní, že bez plného úvazku garanta není správné, 

aby pracoviště bylo schopno splnit podmínky a předložit platné osvědčení o 

akreditaci ČIA nebo platné osvědčení o splnění podmínek Auditu II 

NASKL ČLS JEP) 

- Rada zásadně tvá na tom, že zdravotnické zařízení, které usiluje o 

“centrovou péči“, musí mít laboratoř s platným osvědčením o akreditaci 



ČIA nebo platným osvědčením o splnění podmínek Auditu II NASKL ČLS 

JEP a to s plným úvazkem garanta 

- Úkol: všechny odborné společnosti s tímto aspektem upřesní svá stanoviska 

4. Zprávu o činnosti a aktivitách NASKL přednesl prof Jabor: 

- NASKL navrhuje, aby cyklus opakovaných Auditů II byl prodloužen ze 

dvouletých intervalů na tříletý se zrušením Dozorových auditů A a B 

- Doporučeno, aby tato „tříletá možnost“ následovala až po dvou úspěšných 

Auditech, ať již se jedná o Audit II, Dozorový audit A nebo Dozorový audit 

B 

- Bude připravena nová verze metodického pokynu Příprava klinické 

laboratoře k Auditu II pro oponenturu v Radě s vyššími nároky v 

odborných požadavcích a navazující metodické pokyny pro posuzovatele 

- Předpokládané zahájení tříletých cyklů je v roce 2021, předtím je třeba 

projednat s VZP a s plátci zdravotní péče 

- Vytvoření kontrolních listů pro kontrolu formou Konzultační návštěvy 

v případě přestěhování laboratoře, změně personálního vybavení 

(odborných garantů), změně nosné techniky a zakotvení povinnosti hlásit 

tyto změny do uzavíraných smluv 

- Prof Jabor navrhuje zrušit „Audit I“ 

5. Členové Rady diskutovali obavy z nejasnosti novely ISO 15189 

6. Předseda znovu ověří na MZ, zda je možné oficialisovat postavení a roli NASKLu 

7. Všichni přítomní vyjádřili zásadní obavy, zda neřízené rozšiřování výkonů metodami 

POCT mimo laboratorní pracoviště nezvýší chybovost a nepovede ke snížení kvality 

výsledků. Úkol pro všechny: připravit návrh společného stanoviska  

8. NASKL ústy prof Jabora vyhlašuje cestovní granty pro mladé VŠ a lékaře 

v laboratorních oborech (do 35 let) pro úhradu registračního poplatku za zahraničních 

kongresech (mimo Slovenska), kde uchazeč bude mít přijatou aktivní účast, 

minimálně ve formě posterového sdělení. Členové Rady pošlou náměty na upřesnění 

prof. Jaborovi, po sumarizaci upřesněných podmínek následně předseda Rady rozešle 

všem odborným společnostem 

9. Různé – byl vznesen dotaz, jak nahlásit výsledky u „život ohrožujícího stavu“ např. 

v pátek odpoledne do ambulancí mimo zařízení, kde je vzorek pacienta vyšetřován, 

kde nikdo telefon nebere. Bylo navrženo řídit se eskalační politikou: 15 minut zkoušet 

sehnat ošetřující sestru, 15 minut zkoušet sehnat ošetřujícího lékaře, 15 minut zkoušet 

sehnat vedoucího zařízení, poté volat Policii ČR 

 

Předseda poděkovat všem členům Rady za aktivní přístup v letošním roce, popřál všem 

krásné a požehnané Vánoce a vyjádřil naději na aktivní činnost Rady i v příštím období a 

ukončil jednání v 14:45 

Zapsal: VP 

 

Příští termín jednání Rady: bude ještě potvrzen, pravděpodobně v jarních měsících 

2020 
Zápis-63 

 


