
Zápis 

z 64. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP  

konaného distanční formou dne 9. prosince 2020 

 

 

Přítomni, omluveni: viz níže  

Jednání řídil předseda Rady, prof Palička 

 

 

 

Presence provedena podle odborností: 

 

Cytologie: Dr Beková omluvena, prof Dušková přítomna  

Genetika: doc Fajkusová (prof Michalová omluvena)   

Klinická biochemie: doc Springer, prim Verner 

Klinická farmakologie: Dr Brozmanová, prof Slanař 

Klinická hematologie: Mgr Mikešová, Mgr Malíková, MUDr. Mikulenková (jh) 

Klinická imunologie: doc Andrýs 

Klinická mikrobiologie: Dr Macková, (doc Čermák omluven) 

Nukleární medicína: obor nedelegoval zástupce 

Patologie: Dr Trnková, (doc Honsová omluvena) 

Soudní lékařství: doc Ondra, Ing Černá 

Transfusní lékařství: prim Řeháček, prim Písačka 

 Hosté: NASKL: prof Jabor, p. Kotrbatý  

 Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr Chaloupková – trvale omluvena 

ČLS JEP: prof Palička 

 

 

Program:  

 

1. Kontrola zápisu z 63. zasedání Rady:  

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

jednání 

2. Předseda požádal pí Dr Mackovou o krátkou informaci k testování na přítomnost 

SARS-CoV-2. Proběhla i informace k antigenním testům. Vzhledem k vysoké zátěži a 

potřebě velkého množství testů byl i PCR test mimo odbornost Klinické mikrobiologie 

povolen i odbornosti Lékařská genetika, je velký zájem, aby testování dělaly jen 

laboratoře, které mají prokazatelný, ověřený systém kontroly kvality 

3. Doškolovací kursy pro pracovníky oboru KB pro interpretaci lékových hladin, jak je 

navrhovala Společnost klinické farmakologie, byly odmítnuty Českou lékařskou 

komorou jako oficiální akce pod „hlavičkou“ ČLK. Obě OS znovu jednají s ČLK, 

pokud nebude vyjádření či souhlas zahájí jednání o pořádání těchto kursů pod garancí 

IPVZ včetně jejich oficiálního zastřešení 

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

specifikující přechod na tříletý audit (R3) a podrobně vysvětlit změny, které přináší 

nový přístup k posuzování. Podklady jsou přílohou zápisu. Z významných bodů byla 

vedena diskuse k 



- pojmu „detašovaná laboratoř“: jednoznačné stanovisko, že adresa, na které 

se provádí jakékoli laboratorní vyšetření je „pracovištěm“ a musí mít 

ověřený systém kvality a audit NASKL nebo ČIA 

- nezbytnosti, aby vedoucí laboratoře byl VŠ pracovník s atestací z některého 

z provozovaných laboratorních oborů 

- nutnosti uchovávání primárních záznamů z analyzátorů (přístrojů) 

přinejmenším do příštího auditu 

- potřebě probrat změnu s plátci s ohledem na nezbytnost zahrnutí změny do 

přístupu ZP 

5. Problematika POCT: jak KB, tak KH vydaly pokyny k POCT, ať již v nemocničním 

prostředí, tak v ambulantní sféře, s důkladným zaměřením na udržení kvality vyšetření 

a kontinuity výsledků 

 

Předseda poděkovat všem členům Rady za aktivní přístup v letošním, velmi komplikovaném 

roce, popřál všem krásné a požehnané Vánoce a vyjádřil naději na aktivní činnost Rady i 

v příštím období a ukončil jednání v 17:00. 

 

 

Přílohy 

 

Zapsal: VP 

 

Příští termín jednání Rady: bude ještě potvrzen  

 
Zápis-64 

 


