
Zápis 

z 50. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 26. května 2014 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni:  

doc. Andrýs, doc. Čermák, Ing. Černá, doc. Dastych, Ing. Hinďoš, Dr. Lochman, Dr. 

Macková, Ing. Matějka, prof. Michalová, prof. Palička, prof. Penka, Dr. Písačka, doc. Slanař, 

Ing. Šprongl, Ing. Štědrý  

Omluveni:  

Dr. Beková, Dr. Brozmanová, prof. Dušková, Dr. Nenutil, doc. Ondra, doc. Pecka, Dr. 

Řeháček, Dr. Scharfen, Dr. Trnková 

 

Hosté (NASKL):  

Prof. Jabor, p. Kotrbatý 

Centrum pro kvalitu při SZÚ:  

Dr. Chaloupková – trvale omluvena 

 

Program:  

1. Kontrola zápisu ze 49. zasedání Rady:  

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

probírány z pohledu nových informací  

2. Problematika sdílených kódů: skupina se pod vedením Dr. Gotzmannové dobře ujala 

funkce, má k disposici seznam sdílených kódů, ze kterého je možné vycházet. Většina 

odborných společností dodala své vyjádření ke sdíleným kódům 

3. Předseda vyzval k maximální aktivitě a vzájemné vstřícné spolupráci jednotlivých 

oborů a odborností a připomenul i možnost podmínit sdílení např doškolením, kursem 

atp. 

4. Rada cítí nezbytnost přesných definicí sdílených kódů, resp nastavení pravidel a 

shodla se prioritně na těchto třech podmínkách: 

a) podmínkou, aby sdílející odbornost mohla výkon jiné (mateřské) společnosti 

provádět a vykazovat je, aby provádějící pracovník (garant výkonu) sdílející 

odbornosti měl plnou odbornou kvalifikaci ve svém oboru (ať již jde o lékaře nebo 

analytika) 

b) zařadí-li mateřská odbornost sdílený kód mezi ty metody, které musí být součástí 

akreditace nebo Auditu II NASKL, musí podmínky mateřské odbornosti splnit a do 

seznamu povinně akreditovaných výkonů jej zahrnout i sdílející odbornost, pokud jej 

chce provádět 

c) pokud by mateřská odbornost chtěla změnit sdílení, je třeba záležitost projednat 

nejen se sdílející odborností, ale takový návrh musí být projednán a schválen i na 

zasedání Rady 

5. Rada žádá pracovní skupinu, aby pečlivě prošila Seznam výkonů a vyhledala situace, 

které svědčí o tom, že do Seznamu byly zařazeny dva kódy pro tutéž metodu nebo 

postup a navrhla jejich sloučení (a nastavení stejných podmínek po jejich provádění) 



6. Rada žádá jednotlivé odborné společnosti, aby – pokud budou Pracovní skupině 

předkládat nový výkon, který chtějí zařadit (nebo vyřadit) do Seznamu výkonů, byla o 

této skutečnosti Rada informována s předstihem 

7. V souvislosti s problematikou sdílených kódů Společnost nukleární medicíny upřesní 

metody, které je nutno akreditovat (prověřit Auditem II NASKL) tak, aby byly 

jednoznačně určené. Termín: do konce června 2014 

8. Prof Jabor informoval o aktivitách NASKL:  

- Přípravě nových Metodických pokynů (zveřejnění od 1. 6. 2014, 

platnost od 1. 7. 2014) v souvislosti s novou versí ISO 15189 

(pokyny jsou s vyznačením změn v příloze tohoto zápisu) 

- Klesajícím počtu Auditů I, narůstání počtu „dozorových auditů“ 

- Edukačních aktivitách NASKL (semináře pro posuzovatele, pro 

akreditované laboratoře, školeních o novinkách v normě ISO 15189 a 

další 

- Ustálené ekonomické situaci NASKL 

9. Rada souhlasí s návrhem kalkulačního listu pro LC-MS (resp. LC-MS/MS) a 

doporučuje Společnosti pro soudní lékařství a soudní toxikologie, aby zvážila jeho 

spojení s kódem pro GC-MS, společně se specifikací potřebné kvalifikace 

10. Předseda informoval o podnětu podaném ministrovi zdravotnictví, jedním z lékařů 

v laboratorní odbornosti o smysluplnosti a potřebnosti edukace a ověřování kvality 

laboratorní práce, včetně odpovědi Ministerstva zdravotnictví (odpověď MZ je 

v příloze zápisu). Rada setrvává na svém stanovisku o nezbytnosti zvyšování kvality a 

vědomí, že kvalita vyžaduje zvýšené náklady, které by měly být zohledněny; 

prozatím však nebude do diskuse vstupovat, protože nebyla přímo oslovena 

11. Rada vzala na vědomí změnu v zastoupení ČSAKI v Radě. Dr Lochmana nahrazuje 

Ing Hinďoš. Předseda poděkoval Dr Lochmanovi za dlouhou a aktivní práci v Radě a 

v problematice zvyšování kvality laboratorní práce 

 

 

Předseda ukončil jednání v 15:50 

 

Zapsal: VP 

 

POZOR :Další termín jednání Rady je 29. září 2014 ve 14:15 v zasedací místnosti ČLS JEP 

  

 
Zápis-50 



Příloha č. 1:  Metodický pokyn NASKL 

 

Metodický pokyn 
M-LAB02.Verze 5.Součást zápisu jednání Rady pro akreditaci 26.5.2014.docx

 

 

Příloha č. 2: odpověď MZ na stížnost – plýtvání prostředky na management kvality 

v klinických laboratořích 
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