
Zápis 

z 55. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného dne 30. listopadu 2015 v LD ČLS v Praze 

 

 

Přítomni,omluveni: viz níže  

Jednání řídil předseda Rady, prof Palička 

Hosté:NASKL: prof. Jabor, p Kotrbatý 

Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr Chaloupková – trvale omluvena 

 

Program:  

1. Presence provedena podle odborností: 

Cytologie: Dr Beková (prof Dušková nepřítomna) 

Genetika: prof Michalová (přítomna), výbor druhého zástupce do Rady nejmenoval 

Klinická biochemie: Ing Špringer (doc Dastych omluven) 

Klinická farmakologie: Dr Brozmanová, prof Slanař 

Klinická hematologie: Mgr Malíková, Mgr Mikešová 

Klinická imunologie: doc Andrýs, Ing Hinďoš 

Klinická mikrobiologie: Dr Macková, doc Čermák 

Nukleární medicína: Ing Štědrý, (Ing Matějka omluven) 

Patologie: Dr Trnková, (Dr Nenutil omluven) 

Soudní lékařství: Ing Černá, (doc Ondra omluven) 

Transfusní lékařství: Dr Řeháček, (Dr Písačka nepřítomen) 

 

2. Kontrola zápisu z 54. zasedání Rady:  

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

probírány 

3. Prof Palička poděkoval odstupujícím členům Rady za hematologickou společnost 

(prof Penka, doc Pecka) a přivítal nové zástupkyně hematologické společnosti, Mgr 

Malíkovou a Mgr Mikešovou 

4. Problematika sdílených kódů s pracovišti, která nemají laboratorní odbonost:  

- Pokud jde o problematiku cytologického vyšetření likvoru: cytologická 

společnost situaci postupně řeší, plánuje uskutečnit školící kurs a 

zkoušku (obdoba funkční licence). Další informace příště 

- Obecně je v této problematice řada nejasností, někde přetrvává 

„zvykové právo“, někde odborné společnosti sdílení klinikům 

povolily (imunologie), někde jde o živelný proces 

Závěry a úkoly: 

Prof Palička se pokusí zjistit zda existuje oficiální seznam takto sdílených kódů a zda 

zdravotní pojišťovny hradí výkony v souladu s ním, nebo i bez oficiálního „sdílení 

kódu“ 

Dr Gotzmanovou prosím, aby seznam kódů sdílených s „nelaboratorními“ obory 

poskytla všem členům Rady 



Zástupci odborných společností proberou na jednání svých výborů., zda tento seznam 

je správný a aktuální či je třeba jej změnit 

Problematika bude znovu řešena na příštím jednání Rady 

5. Společnost klinické farmakologie stále čeká na stanovisko ČSKB k otázce interpretace 

výsledků terapeutického monitorování léčiv. Paní Ing Springer projedná na jednání 

výboru ČSKB dne 9 prosince 

6. Prof Jabor otevřel otázku, zda NASKL má při auditech sledovat, zda lékař ve vedoucí 

posici v laboratoři má „primářskou licenci“. Po diskusi Rada uzavírá, že ne, nejde o 

požadavek na kvalitu, ale o předpis ČLK a jedině ta má právo a povinnost licence 

sledovat 

7. Representanti hematologické společnosti potvrzují, že kvalifikační požadavky na VŠ 

personál hematologických laboratoří jsou platné a mají být NASKLem kontololvány. 

Jejich nesplnění bude ústit v neúspěch při auditním řízení 

8. Diskuse o možnosti či nemožnosti sestavení úvazku lékaře či VŠ specialisty  

z několika osob. 

Závěr: všichni representanti oborů sdělí do konce ledna přesedovi Rady stanovisko 

jejich odborné společnosti 

9. NASKL konstatuje relativně časté problémy v systému nastavení a zajišťování interní 

kontroly kvality v laboratořích některých odborností. 

Závěry: 

- NASKL uspořádá (pravděpodobně v dubnu 2016) seminář 

k problematice IQA 

- Jednotlivé OS navrhnou do konce ledna 2016 prof Jaborovi přednášející 

za jejich odbornost 

10. Prof Jabor referoval o aktivitách a činnosti NASKL v roce 2015: 

- V návaznosti na dvouletý cyklus byl letošní rok náročný na počet 

Auditů II, kterých bylo provedeno více než 200 

- Požadavky na Audit I klesají, ve výkonech dominují dozorové návštěvy 

- Semináře i setkání posuzovatelů proběhlo podle plánu 

- Ekonomické výsledky NASKL jsou positivní. Jednotlivé odborné 

společnosti mohou předkládat žádosti o finanční podporu 

smysluplných projektů ve vazbě na zajistění kvality – žádosti 

směřovat na prof Jabora a v kopii na prof Paličku 

11. Různé:  

- Dotazy na osud projednávané personální vyhlášky: prof Palička se 

pokusí zjistit na MZ zda a jak se s ní pracuje 

 

 

Závěrem prof Palička poděkoval členům Rady za aktivní a kolegiální spolupráci v roce 2015 

a popřál všem požehnané Vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2016 

Předseda ukončil jednání v 15:45 

Zapsal: VP 

POZOR : Příští termíny jednání Rady v roce 2016 jsou: 14 března, 13 června, 5 září a 

12 prosince 
Zápis-55 


