
Zápis 

ze 45. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 18. března 2013 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni:  

Dr. Brozmanová, Doc. Dastych, Dr. Lochman, prof. Michalová, Doc. Ondra, prof. Palička, 

Doc. Pecka, prof. Penka, Dr. Řeháček, Ing. Šprongl, Ing. Štědrý, Dr. Trnková 

Omluveni:  

Doc. Andrýs, Dr. Beková, prof. Brdička, doc. Čermák, Ing. Černá, Doc. Dušková, Ing. 

Matějka, Dr. Nenutil, Dr. Písačka, Dr. Scharfen, doc. Slanař, Dr. Žampachová 

 

Hosté (NASKL):  

Prof. Jabor, (pan Kotrbatý omluven) 

za Společnost lékařské mikrobiologie: prim. Dr. Jindrák  

 

Centrum pro kvalitu při SZÚ:  

Dr. Chaloupková – trvale omluvena 

 

Program:  

1.    Kontrola zápisu ze 44. zasedání Rady:  

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

z pohledu nových informací  

 

2. Všichni členové Rady zásadně trvají na "nepodkročitelných personálních minimech", 

která jsou nastavena tak, aby mohla zajistit kvalitní práci v laboratořích a jsou tedy 

prakticky ve všech oborech výrazně větší než nařizuje (jako minima) personální vyhláška 

MZ. Pouze obor klinické biochemie bez rozdílu na typ a velikost laboratoří nepožaduje 

v personálním obsazení více než vyhláška MZ. 

Trvá problém v oboru hematologie a transfusní služby, kde nedostatek atestovaných VŠ-

nelékařů neumožňuje naplnění představ oboru, což je způsobeno výpadkem v možnosti 

získávat atestaci v minulých letech. Trvá rovněž snaha vedení obou odborných 

společností jednat s MZ o dočasné výjimce 

 

4. Prof Palička informoval o tom, že je k disposici seznam sdílených kódů, který prof 

Ryškovi poskytla VZP (je k disposici u předsedy Rady). Vzhledem k tomu, že při 

kultivaci výkonů je tato otázka projednávána aktuálně znovu, je potřeba spíše při jednání 

s MZ uplatňovat nároky na sdílené kódy po dohodě zainteresovaných odborných 

společností. Předseda vyzval všechny odborné společnosti k maximální vstřícnosti a 

spolupráci, samozřejmě při zachování odborné kvality 

 

 5. Rada s uspokojením konstatovala, že jednání o zohlednění kvality práce laboratoře 

v úhradové vyhlášce, které vedlo jak vedení Rady, tak mnohé odborné společnosti bylo 

úspěšné a MZ požadavkům do značné míry vyhovělo. V současné době nemá vedení 



VZP zcela ujasněno, jak bude postupovat při posuzování akreditace ČIA (počet metod); 

jednoznačně akceptuje audit NASKL II. Předseda Rady a výkonný ředitel NASKL 

jednali s náměstkyní ředitele VZP – bylo dojednáno, že vznikne pracovní skupina, která 

se bude zabývat jak aktuální situací, tak především přípravou podkladů pro úhradovou 

vyhlášku pro rok 2014. Ve skupině bude mimo VZP a MZ zastoupeno vedení Rady a 

vždy patřičná odborná společnost  

 

6. Předseda informoval o vzniku pracovní skupiny „Health Technology Assessment“ na MZ 

a sdělil, že projednal s ministrem zdravotnictví návrh, aby ve skupině byla zastoupena též 

Rada, pokud by se HTA zabývala i zaváděním nových laboratorních metod a postupů 

 

7. Různé: 

- v rozsáhlé diskusi o akreditaci metody nebo technologie se členové Rady shodli na 

definici, že metoda je dána neoddělitelným kompletem preanalytiky, analytiky a 

postanalytické fáze a pouze takto může být akreditována 

- Ing Šprongl upozornil na dokumenty EA, které definují pojem „flexibilní akreditace“ a 

umožňují (ale současně nenařizují) akreditačním orgánům kombinovat přístup „po 

metodách“ i „systémově“. Dokumenty jsou k disposici na adresách  

http://www.european-accreditation.org/publication/ea-2-15-m a  

http://www.european-accreditation.org/publication/ea-4-17-m  

- doc Pecka upozornil na riziko údajné úvahy MZ o rušení atestací zdravotních laborantek – 

předseda Rady probere s odpovědnými pracovníky MZ 

- prof Jabor spolu s předsedou Rady informovali o jednání s vedením ČIA a jednoznačném 

vyjádření ČIA, že pro akreditaci bude ČIA mimo zákonných norem vždy trvat i na 

nepodkročitelných minimech, stanovených odbornou společností a Radou 

- prof Jabor informoval o stoupajícím zájmu o školení, požádaných NASKLem 

- prof Jabor vyzval všechny členy Rady a tedy všechny odborné společnosti, aby trvale 

kultivovaly nepodkročitelná minima personální i provozní a technologická a dbali tak na 

zvyšování kvality práce laboratoří 

 

 

Předseda ukončil jednání v 16:00 

 

Zapsal: VP 

 

 

 

Další zasedání Rady v roce 2013 jsou plánována na  

 

17. června 

14. října 

2. prosince 

http://www.european-accreditation.org/publication/ea-2-15-m
http://www.european-accreditation.org/publication/ea-4-17-m

