
Zpráva z jednání výboru ČSKB  
č. 22 / duben 2004 
 

1. Zpráva pokladníka 
Finanční zprávu za rok 2003 výbor dosud od ČLS JEP neobdržel. Podrobná zpráva o 
hospodaření bude zveřejněna, individuální konzultace o využívání prostředků ČSKB včetně 
poskytnutých sponzorských darů jsou možné s pokladníkem ČSKB ing. Špronglem.  

2. Biolab 2004 
Přihlášeno 245 účastníků, 20 firem. Rozpočet sjezdu je v současné době vyrovnaný, odborný 
program zajištěn (26 přednášek, 16 posterů), tiskové materiály připraveny. 

3. FONS 2004 
Připravena první tištěná informace, rozeslána, dojednáno oslovení slovenských kolegů, další 
podrobnosti budou předmětem jednání vědeckého výboru 20. 5. 2004 v Pardubicích. 

4. Registr laboratoří  
Seminář pro registrované laboratoře dne 15.4.2004 proběhl bez problémů, zúčastnili se zástupci 
98 registrovaných laboratoří. Registrované laboratoře obdrží materiál "Akreditační standardy 
klinických laboratoří" (část předána na semináři, nepřítomným bude brožura zaslána dodatečně 
poštou).  
Nově přihlášené laboratoře:  
• MEDICENTRUM Beroun, s. r. o. 
• OKB, Broumovská nemocnice, a. s. 
• Klinická biochemie, Železniční poliklinika Olomouc 
• Biochemická laboratoř, POLIKLINIKA Choceň, a. s. 
• VISLAB, s. r. o., Hradec Králové 

 
Druhá etapa Registru skončí k 31.12.2004 (posun proti plánu o 6 měsíců). Schůzka Rady pro 
akreditaci (viz Příloha č. 2).  

5. Registr pracovníků EC4 
Návrh struktury Registru byl schválen na jednání EC4 se zástupci přistupujících zemí. Navržení 
členové Národní registrační komise byli osloveni a s nominací souhlasí, navržený předseda prof. 
Engliš svolá setkání komise a bude informovat výbor. Veškeré materiály k registru pracovníků 
EC4 předá prof. Englišovi doc. Jabor. 

6. Doporučení  
• Doporučení o validaci  

Dr. Friedecký zpracuje připomínky z veřejné diskuse, připomínky i stanoviska budou zveřejněny 
prostřednictvím elektronické pošty členům a na webových stránkách společnosti. S potěšením 
byla akceptována nabídka prof. Zimy na spolupráci při tvorbě navazujícího doporučení o nejistotě. 
Zodpovídají dr. Friedecký ve spolupráci s ing. Špronglem. 

• Doporučení o likvoru 
Dr. Kalla s kolektivem zapracuje do doporučení požadované body - preanalytickou fázi, 
analytickou specifikaci metod, diferenciaci vyšetření podle laboratoře. 

• Doporučení o vrozených vývojových vadách 
Ing. Bartoš byl pověřen prof. Topolčanem jako hlavní spoluautor nové verze doporučení. Je třeba 
rovněž domluvit konkrétní spolupráci s genetickou společností. Ing. Bartoše a prof. Goetze osloví 
doc. Jabor. 

• Doporučení o homocysteinu 
Stav nezměněn. 

7. Žádost prof. Kazdy (hledání nového šéfredaktora KBM) 
Výběrové řízení na nový nakladatelský subjekt časopisu Klinická biochemie a metabolismus bude 
ukončeno v květnu. V souvislosti s touto změnou se bude nově konstituovat redakce, redakční 
rada, zástupci obou vydávajících společností (ČSKB a SLG) budou diskutovat formy spolupráce s 
imunoanalytickou sekcí SNM. Výbor navrhuje do funkce šéfredaktora časopisu Klinická biochemie 



a metabolismus dr. Friedeckého a na místo výkonného (technického) redaktora doporučuje dr. 
Kocnu.  

8. Atestace lékařů (doc. Jabor) 
Doc. Jabor zpracoval připomínky k návrhu vzdělávacího programu lékařů. Výbor s navrženou 
verzí souhlasí s tím, že vzdělávací program bude obsahovat společný internistický kmen přesně 
podle požadavků internistů. Dopis se souhlasným stanoviskem výboru náměstkyni IPVZ pro výuku 
Dr. Krejčíkové odešle doc. Jabor. 

9. VII. sjezd ČSKB v Olomouci 2005 (doc. Schneiderka) 
Pro omluvenou nepřítomnost předkladatele odloženo do příští schůze výboru 20.5.2004 

10. IFCC agenda 
Dotazník IFCC o EBM po konzultaci doc. Schneiderky a doc. Jabora bude odeslán do 30. 4. 2004. 

11. Nová struktura SOP vyšetření 
Na základě mezioborového jednání (doc. Jabor, ing. Zámečník, ing. Šprongl, dr. Žampachová, 
prof. Brdička) byly změněny body osnov standardních operačních postupů. Výbor s navrženou 
osnovou souhlasí (viz Příloha č. 3) 

12. Různé: 
• Diskusní fórum o IVD 

Vzhledem k závažnosti problematiky budou na příští schůzi výboru 20.5. do Pardubic pozváni ing. 
Šmídl (Immunotech), ing. Svoboda (CZEDMA), ing. Stříž (Lachema), ing. Bartoš (referenční 
laboratoř), prof. Zima (referenční laboratoř), dr. Friedecký (pověřen výborem).  

• Diskuse prim. Ambrožové 
Prim. Ambrožová apeluje na vyšší úroveň kontroly kvality práce laboratoří, preanalytických 
aspektů, sítě laboratorních služeb a účelné laboratorní diagnostiky. Výbor konstatoval, že realizaci 
těchto potřebných kroků věnuje podstatnou část svých aktivit, ať již se jedná o tvorbu doporučení, 
stanovisek, činnost Registru klinických laboratoří a podobně. Nově se výbor bude zabývat 
dlouhodobě neúspěšnými laboratořemi v systému EHK. Výbor však nemá možnost aplikovat 
represivní opatření, jeho role je především edukační, konzultační a poradenská. 

• Zpráva z jednání EC4 v Amsterdamu  
Text nyní editován, písemná zpráva z jednání bude zveřejněna ve FONSu. 

• Symposium FESCC/ČSKB v listopadu 
Připomínky k návrhu pozvánky zašlou členové výboru do 22.4. doc. Jaborovi. K podobě symposia 
a návrhu programu se očekává významný příspěvek prof. Blatona, prezidenta FESCC. 

• Účast zástupců ČSKB (dr. Friedecký a ing. Vávrová) na generální konferenci IFCC v květnu v 
Tunisu bude pro nevyjasněné souvislosti v organizaci i poslání delegace stornována. 

• Historie oboru - materiály prim. Koska 
Text primáře Koska se edituje, bude na pokračování zveřejněn ve FONSu. 

• Oslovení trvale neúspěšných laboratoří (doc. Jabor) 
Výbor v zájmu zvyšování kvality poskytovaných laboratorních služeb v klinických laboratořích 
požádá SEKK o seznam laboratoří neúspěšných v EHK za posledních 12 měsíců a souhlasí s 
návrhem změny smlouvy SEKK pro rok 2005 ve smyslu nápravných opatření. V konkrétních 
případech bude nejprve upozorněno vedení laboratoře, v dalším kroku půjde o upozornění vedení 
zdravotnického zařízení (viz Příloha č. 1) a pokud nedojde k nápravě, budou upozorněni plátci 
zdravotní péče. 

• Screening karcinomu prostaty (doc. Jabor) 
MZ ČR odsouhlasilo projekt prevence karcinomu prostaty. Program se vypracovává, ČSKB 
souhlasí se šedou zónou pro koncentraci PSA 3 - 10 µg/l s tím, že rozhodovací limit poměru 
fPSA/PSA bude určen klinickými pracovníky s ohledem na modelovaný počet dále vyšetřovaných 
pacientů. Analytické specifikace určí ČSKB a SNM po vzájemné dohodě za účasti obou 
referenčních laboratoří, v podstatě půjde o již připravený materiál z loňského roku.  

• JCTLM (Dr. Friedecký) 
Dr. Friedecký navrhuje využít JOINT COMMITTEE ON TRACEABILITY IN LABORATORY 
MEDICINE (http://www.bipm.org/en/committees/jc/jctlm/declaration.html ) jako zdroj informací o 
referenčních metodách, materiálech. Na základní informace z tohoto zdroje je potřebné upozornit 
širokou odbornou veřejnost. Informace pro bulletin FONS a webovou stránku připravili dr. 
Friedecký, ing. Vávrová a doc. Schneiderka (publikováno na adrese 
http://www.cskb.cz/doporuceni/JCTLM.htm ) 



• Objednávka databáze právních předpisů pro laboratoře, reakce na právní rozbor 
„rizikového pracoviště“ 
Výbor objedná u právní kanceláře finanční rozklad vedení databáze právních předpisů důležitých 
pro klinické laboratoře. V případě, že vedení databáze by bylo finančně akceptovatelné, výbor tuto 
službu závazně objedná. Cenová kalkulace bude předložena na příští schůzi výboru v květnu. 

  
 
Zapsala Sedláková 
Za správnost ing. Vávrová, doc. Jabor



 

Příloha č. 1   
Oslovení vedení organizace trvale neúspěšné laboratoře 

 
 
Adresa ředitele a zdravotnického zařízení 
 
 
Kladno, datum 
 
 
Vážený pane řediteli,  
 
laboratoř Vašeho zdravotnického zařízení (jméno organizace a laboratoře) vykazuje v systému 
mezilaboratorního porovnávání (externí hodnocení kvality) dlouhodobou a klinicky závažnou 
neúspěšnost. Jedná se zejména o následující vyšetření: (seznam vyšetření). 
 
Na tuto skutečnost byli pracovníci laboratoře upozornění supervizorem kontrolních cyklů (jméno 
supervizora) dne (DD.MM.RRRR) bez jakékoli reakce. Nabídnutá možnost konzultace krajského 
konzultanta pro analytickou problematiku (jméno konzultanta) nebyla využita. 
 
Tuto situaci považujeme z hlediska kvality poskytovaných laboratorních služeb za dále neudržitelnou. 
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB) je garantem kvality laboratorních služeb, 
odborným partnerem Ministerstva zdravotnictví ČR a prostřednictvím ČLS JEP i účastníkem 
dohodovacího řízení k seznamu výkonů s plátci zdravotní péče. Odborná úroveň a kvalita 
laboratorních služeb je tedy jedním z hlavních zájmů ČSKB. 
 
Žádám Vás proto o sdělení, jakým způsobem budete situaci ve Vaší laboratoří řešit. Návrh opatření 
očekáváme do 30 dnů. Pokud nebude situace řešena uspokojivým způsobem, budeme informovat 
plátce zdravotního pojištění o skutečnosti, že vynakládání prostředků z veřejného pojištění se ve 
Vašem zařízení děje neadekvátním a nehospodárným způsobem.  
 
Prosím Vás, abyste na sdělené skutečnosti reagoval. Je to v zájmu všech pacientů Vašeho zařízení.  
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc.    prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
předseda ČSKB ČLS JEP     vedoucí RL pro klinickou biochemii 
 
OKBH        ÚKBLD  
Nemocnice Kladno      VFN a 1. LF UK   
Vančurova 1548      Karlovo náměstí 32 
272 59 Kladno       121 11 Praha 1 
 
jabor@nextra.cz      zimatom@cesnet.cz 
 
 



Příloha č. 2 
 

Zápis 
z 6. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří 

při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
konaného dne 19. dubna 2004 v Lékařském domě v Praze 

================================================================ 
 
 
 
Přítomni: 
za odborné společnosti: prof. R. Brdička (genetika), doc. A. Jabor (biochemie), MUDr. O. Kopecký 
(imunologie), prof. K. Michalová (genetika), doc. M. Pecka (hematologie), Ing. L. Šprongl (biochemie), 
Ing. R. Štědrý (nukleární medicína), MUDr. M. Žampachová (mikrobiologie) 
za Centrum pro kvalitu MZ ČR: MUDr. V. Chaloupková 
za P-ČLS: prof. V. Palička 
Omluveni:  
Ing. V. Bartoš (nukleární medicína), Dr. M. Lochman (imunologie), prof. M. Penka (hematologie), 
MUDr. J. Scharfen (mikrobiologie) 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu: pracovní verse zápisu byla rozeslána k připomínkám, které byly zahrnuty do 
definitivního znění. Další připomínky nebyly 

2. V úkolech z minulého jednání bylo uvedeno, že prostřednictvím předsedy budou distribuovány 
požadavky jednotlivých odborných společností na odborné garanty. Splněno, podklady 
z genetiky nebyly rozeslány technickým opomenutím předsedy Rady pro akreditaci, 
imunologové dodají podklady v polovině května (po schválení výborem) 

3. Rada trvá na vzniku „Národního akreditačního střediska pro klinické laboratoře“ (pracovně: 
NASKL). Z navrhovaných možností jednoznačně preferuje, aby NASKL byl zřízen P-ČLS jako 
samostatný útvar, nepodléhající sekretariátu, se samostatným podúčtem. Činnost NASKL řídí 
Rada pro akreditaci, NASKL má pouze „úřednické zaměstnance“. NASKL se ze své činnosti 
zodpovídá Radě a Předsednictvu ČLS. 
Závěr: prof. Palička předloží toto stanovisko P-ČLS s žádostí, aby NASKL byl zřízen co 
nejdříve. Technickou stránku projedná Ing. Šprongl s JUDr. Vackem 

4. Prof. Palička projedná s MZ možnost členství representanta MZ ČR v Radě a možnost 
oficiálního uznání NASKL po nabytí platnosti zákona o zdrav. péči 

5. Prof. Palička bude informovat Vědeckou radu a Představenstvo ČLK o činnosti Rady, jejích 
výsledcích a založení NASKL, s cílem získat podporu ČLK 

6. Prof. Palička s Ing. Špronglem budou informovat VZP, JCI, SAK, KVVOPZ a krajské zdravotní 
rady 

7. Sídlo NASKL: Lékařský dům 
8. Ing. Šprongl připraví spolu s Dr. Vackem návrh Statutu a provozního řádu NASKL. 

Předpokládá se, že NASKL bude prozatím využívat prostory a technické zajištění (počítač, 
kopírka) sekretariátu ČSKB bez nároků na úhradu. 

9. ČSKB nabízí prozatímní krytí provozu NASKL jako bezúročnou zápůjčku a zajistí: fax, přístup 
na internet, spotřební kancelářský materiál, školitele pro podzimní kurs – viz dále (bez nároků 
na honorář, předpokládá se podobně že školitele delegují další odborné společnosti), 
webovou stránku (za platbu domény) 

10. Vyúčtování činnosti NASKL bude předkládáno čtvrtletně Radě 
11. Ing. Šprongl předložil návrh struktury NASKL a dalšího postupu v jeho rozvoji – viz příloha č. 1 
12. Základní úkoly NASKL:  

a) školit laboratoře a připravovat k akreditaci 
b) připravit inspektory 
c) začít pokud možno od začátku 2005 přijímat přihlášky a začít s postupným procesem 
akreditace 

13. Dr. Chaloupková informovala o vydání Akreditačních standardů, schválených MZ (příloha č. 
2). Standardy jsou na webové stránce SZÚ – Centra pro kvalitu, tištěnou versi přinese pro 
členy Rady na příští jednání doc. Jabor. K těmto standardům je pravděpodobně potřeba 



vypracovat výkladové a prováděcí pokyny, což je úkol pro odborné společnosti a MZ (dle 
finančních možností). S MZ projedná pí Dr. Chaloupková, členové Rady projednají ve svých 
odborných společnostech 

14. Souhrn nejnaléhavějších příštích aktivit a předpokladů: 
a) založení a vznik NASKL 
b) na podzim 2004 zajistí NASKL proškolení inspektorů v obecných 

předpisech, týkajících se akreditací a probere s nimi aplikaci norem do 
jednotlivých oborů 

c) nejpozději od začátku roku 2005 nabídne NASKL klinickým laboratořím 
edukační kursy za úplatu 

d) od začátku roku 2005 nabídne NASKL klinickým laboratořím „audity“ za 
úplatu (včetně cestovného), které nebudou mít edukační charakter 

e) v roce 2005 nabídne NASKL klinickým laboratořím zahájení akreditačního 
proces pro připravené uchazeče 

Odpovědnost za přípravu těchto aktivit má vedení NASKL, kterým byl již na předchozí 
schůzi Rady pověřen Ing. Šprongl. Ten bude pravidelně předkládat Radě zprávu o 
činnosti a návrhy na další kroky. 

 
Předseda ukončil jednání v 16:30 a poděkoval přítomným za účast a aktivitu. 
 
Příští schůze Rady bude 25. května 2004 od 14:00 v obvyklých prostorách. Za nepřítomného doc. 
Jabora se zúčastní Dr. Bilyk, správce Registru klinické biochemie. 
 
 
 
 
Zapsal: VP 
Reg-0402 



Příloha č. 3 
Po mezioborových diskusích a s přihlédnutím k požadavkům "Národních akreditačních standardů pro klinické 
laboratoře" (vycházejí z norem ISO 15189 a JCIA) byla změněna osnova standardního postupu analytického tak, 
aby vyhovovala různým typům analýz v různých laboratořích komplementu. Předkládaná osnova byla 
akceptována zástupci různých laboratorních oborů. Osnova vychází v maximální možné míře z původní SOPA 
systému SLP, nové označení je SOPV (SOP vyšetření). Rozdíly mezi původní SOPA a novou SOPV vyplývá z 
tabulky v příloze. Nové SOP se již koncipují podle SOPV, podrobný návod bude v systému SLP. Existující SOPA 
budou nyní automaticky převedeny na novou osnovu a prosíme Vás o revizi tohoto převodu a aktualizaci. Nové 
autorské systémy budou k dispozici do konce dubna 2004. Po omezenou dobu budou v autorské verzi systému 
SLP obě varianty téže SOP, tedy původní distribuovaná SOPA a automaticky vytvořená nezkontrolovaná SOPV. 
Po provedení revize SOPV bude SOPV zařazena do distribuční verze SLP a původní SOPA bude z distribuční 
verze odstraněna. 
 
M. Zámečník a A. Jabor (editoři SLP) 
 
Srovnání původní osnovy SOPA s novou osnovou SOPV: 
 
 
Původní body osnovy SOPA s vyznačením původního 
pořadí (číslo v závorce) 

 
Nová SOPV (SOP pro laboratorní vyšetření) 
tučně = povinné body osnovy 
 

Abstrakt (01) Abstrakt 
Seznam souvisejících dokumentů  
a textů (02) 

Seznam souvisejících dokumentů  

Kódy a názvy v různých  
klasifikačních systémech (03) 
Definice a terminologie (05) 

Kódy, názvy, definice a terminologie 
  

Princip (04) Princip 
Místo provádění postupu (06) Místo provádění postupu 
Bezpečnostní aspekty (07) Bezpečnostní aspekty 
Teorie, použití, preanalytické požadavky (08) Fáze před vyšetřením 

 
Odběr materiálu (10) Odběr primárního vzorku a transport 
 Omezení 
Manipulace s materiálem (11) Manipulace se vzorky 
Přístroje a pomůcky (12) Přístroje a pomůcky 
Reagencie (13) Reagencie 
Spotřební materiál (14) Spotřební materiál 
- Příprava k činnosti 
Pracovní postup (16) Pracovní postup 
Stručný popis postupu (25) Stručný popis postupu 
Kalibrace (15) Kalibrace a návaznost *) 
Znaky analytické metody (09) Charakteristika spolehlivosti 
Dokumentace, zpracování a hodnocení dat (17) 
Způsob vydávání výsledků (18) 

Dokumentace, zpracování dat a vydávání výsledků 

- Referenční a varovná rozmezí 
Klinické údaje (20) Interpretace výsledků, konzultační činnosti a 

hlášení 
Řízení jakosti (19) Řízení jakosti 
Poznámky (21) Poznámky 
Jiné související informace (22) Jiné související informace 
Literatura (23) Literatura 
Appendixy (24) Appendixy 
Autorské poznámky (26) Autorské poznámky 
Doporučení, recenze, schválení (27) Recenze, schválení  
Autor a spoluautoři: 
Recenze: 
Vyjádření: 
Revize: 

Autor a spoluautoři: 
Recenze: 
Vyjádření: 
Revize: 

*) Bod osnovy "Kalibrace a návaznost" je povinný pro SOP popisující vyšetření analytů a případně entit, v SOP 
mikrobiologických není přítomen 
 
Změny se týkají pouze: 

• některých názvů bodů osnovy a nevelké úpravy popisu obsahu  
• sloučení několika bodů osnovy (s ohledem na současnou praxi a obecnější přístup) 
• změny pořadí (lepší logická souslednost) 
• přidání nových bodů: omezení, příprava k činnosti, ref. a varovná rozmezí (vyžaduje JCIA)  

Poznámka: bod osnovy "Omezení" byl v roce 2004 doplněn i do stávající osnovy SOPA 


