
Zápis 

ze 48. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 2. prosince 2013 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni:  

doc. Andrýs, Dr. Brozmanová, Ing. Černá, prof. Dušková, Dr. Lochman, Dr. Macková, Ing. 
Matějka, prof. Palička, doc. Slanař, Ing. Šprongl, Ing. Štědrý, Dr. Trnková 

Omluveni:  

Dr. Beková, doc. Čermák, doc. Dastych, prof. Kožich, prof. Michalová, Dr. Nenutil, doc. 
Ondra, doc. Pecka, prof. Penka, Dr. Písačka, Dr. Řeháček, Dr. Scharfen 

 

Hosté (NASKL):  

Prof. Jabor 

 

Centrum pro kvalitu při SZÚ:  

Dr. Chaloupková – trvale omluvena 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu ze 47. zasedání Rady:  

Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu na dnešním jednání 
probírány z pohledu nových informací  

 

2. Návrh úhradové vyhlášky pro rok 2014 zohlednil připomínky a žádosti Rady (a 
odborných společností) a předpokládá vyšší hodnotu bodu pro laboratoře, které 
prokážou kvalitu své práce buď akreditací ČIA nebo Auditem II NASKL, v obou 
případech se současným splněním kritérií, stanovených odbornými společnostmi (viz 
zápis z minulého jednání Rady)  

 

 

3. Předseda informoval o tom, že prof Ryška, vedoucí Pracovní skupiny pro sdílené kódy 
požádal o uvolnění z této funkce z pracovních důvodů. Vedení skupiny převzala paní 
Dr Gotzmannová. 

Rada konstatuje, že je potřeba se v této oblasti zabývat přinejmenším těmito 
problémy: 

- Verifikovat jeden platný a obecně akceptovaný seznam sdílených kódů 
(akceptovaný i plátci zdravotní péče) 

- Projednat se zainteresovanými odbornými společnostmi modifikované 
či nové kódy v Seznamu výkonů a jejich sdílení 

- Vyvolat aktivní jednání mezi OS o budoucnosti a zpřesnění požadavků 
na sdílené kódy a jejich seznam 

Předseda bude v tomto smyslu informovat pí Dr Gotzmannovou a členy Pracovní 
skupiny 

 



4. Předseda informoval o přípravě aktualizované Smlouvy o spolupráci mezi ČLS JEP a 
ČIA. Po obsáhlé diskusi všichni přítomní jménem svých odborných společností 
prohlašují, že zásadně trvají na tom, aby v případné smlouvě bylo uvedeno, že 

- Akreditační systém, který v ČR spravuje ČIA není výsadní prostředek 
dokládající odbornou způsobilost subjektů posuzování posuzování…“ 

- Rada pro akreditaci (stálá pracovní skupina P-ČLS) a její výkonný 
orgán NASKL mají právo posuzovat (mimo jiné) kvalitu práce 
klinických laboratoří 

Předseda s tímto stanoviskem seznámí předsednictvo ČLS JEP 

 

5. Prof Jabor podal zprávu o činnosti a aktivitách NASKL, kde ve stručnosti uvedl, že 

- V současné době má cca 200 laboratoří platný Audit II NASKL 

- Počet Auditů I je malý 

- Ekonomická situace NASKL předpokládá, že se podařilo překonat 
problémy uvedené minule a NASKL pravděpodobně skončí 
hospodaření roku 2013 s vyrovnaným rozpočtem 

 

6. Zástupci společnosti cytologické a patologické informovali o společném stanovisku ke 
sdílení kódu (pro vybrané laboratoře) pro diagnostiku HPV v cytologii děložního 
čípku 

 

7. Předseda informoval o upozornění prim Bořecké na problém s vykazováním cytologie 
likvoru laboratoří 801 – kopie mailu přiložena k zápisu, patřičné odborné společnosti 
se vyjádří 

 

8. Předseda poděkoval všem členům Rady za velmi aktivní a ethusiastický přístup 
k řešení problémů v roce 2013, popřál všem požehnané Vánoční svátky a hodně 
úspěchů v roce 2014, včetně úspěchů při aktivitách Rady. 

 

 

Předseda ukončil jednání v 15:40 

 

Zapsal: VP 

 

Termíny jednání Rady v roce 2014: 

3. března 

26. května 

22. září 

1. prosince 

vždy ve 14:15 na obvyklém místě 
Zápis-48 - pracovní 


