
Zpráva č. 33 z jednání výboru ČSKB 

Květen 2005  

 
1. Zpráva pokladníka 
Hospodaření OS klinické biochemie v roce 2004 
 Běžné hospodaření 
 celkem z toho daňové 

 
NASKL 

nákup materiálu 310 946,84 9 356,50  
opravy a udržování 3 135,80 188,10  
občerstvení, kulturní akce 39 769,49  6 471,00
poštovné  8 284,00  
členská evidence - rozesílky  
telefonní poplatky 11 127,54  
cestovné 28 241,50  
nájemné 5 000,00  
ostatní služby 275 158,07 17 974,20 
osobní náklady 159 000,00 9 540,00 5 000,00
odvody zdravotní a sociální 
pojištění 

24 156,00 1 449,00 1 050,00

bankovní poplatky 3 553,00   
neuplatněná DPH 39 952,10   
odpisy 228 187,72   
příspěvky zahraničních organizací 64 084,97   
náklady celkem 1 200 597,03 38 507,80 12 521,00
 
registrační poplatky  23 529,00
firmy  
ostatní služby 134 878,99 124 799,99 420,00
dary 1 968 016,00  
členské příspěvky 128 898,00  
výnosy celkem 2 231 792,00 124 799,99 23 949,00
výsledek před zdaněním 1 031 195,96 86 292,19 11 428,00
odečitatelná položka (správní 
režie) 

16 564,00 

základ daně 69 728,19 11 428,00
daň  19 524,00 3 200,00
k převodu do fondu 1 011 671,68 8 228,00
 

stav FONDu JEP k 31.12.2004      - 99 787,45 
k převodu do FONDu JEP celkem   1 019 899,96 
stav FONDu JEP k 1.1.2005       920 112,51 
 
Po zdanění skončilo hospodaření ziskem 1 011 671,96,- Kč. Zisk byl převeden do rezervního fondu 
ČLS JEP. Z tohoto rezervního fondu bylo loni spotřebováno 578 158,- Kč (zahraniční cesty včetně 
grantových, odborná literatura). Nyní je na tomto účtu 920 112,- Kč 
 



Další informace:  
− je plánováno zasedání EC4 na podzim v Praze  
− vyúčtování Sympozia FESCC, dle sdělení má FESCC zájem na úhradě finančního deficitu,  

firma CBT předá aktuální stav vyúčtování prof. Blatonovi  
− FESCC má zájem na pokračování akce na jaře 2006, doc. Jabor požádá CBT o návrh smlouvy 

mezi FESCC a CBT s podrobným návrhem rozpočtu tak, aby akce skončila jako zisková. 
Organizační a vědecký výbor akce sestaví výbor ČSKB.  

− EC4 poplatky je třeba uhradit z rezervního fondu – úkol požádat ing. Vičarovou o provedení 
(doc. Jabor) 

2. Rada pro akreditaci, NASKL - pravidla nepodkročitelného minima (prof. Palička, doc. Jabor)  
− Prof. Palička informoval o názorové situaci v Radě, kdy se zástupci jednotlivých OS snaží 

definovat základní principy kvalitní práce laboratoří - nepodkročitelná minima v oblasti 
personálního zajištění, zajištění IQC a EHK.  

− NASKL musí být veden profesionálně, tato otázka se intenzívně řeší 
− MZČR předpokládá, že NASKL bude orgánem posuzující splnění podmínek kvality práce 

klinických laboratoří podle specifikací Rady pro akreditaci 
− Výbor klinické biochemie projevil zájem navázat bližší spolupráci s hematologickou 

společností, zejména při zpracování materiálů o tzv. nepodkročitelných minimech a jejich 
rozšíření o kritérium kvality 

− O spolupráci s Radou pro akreditaci a o Registr klinických laboratoří projevili zájem 
představitelé plátců.  
Příloha č. 1 - zápis z jednání Rady ze dne 23.5.2005 
Příloha č. 2 - zápis z jednání Rady ze dne 13.6.2005  

− Obsáhlá diskuse se týkala problematiky laboratoří, které vykazují dlouhodobou neúspěšnost v 
EHK. Existující systém, kdy referenční laboratoř oslovuje neúspěšné laboratoře s nabídkou 
odborné pomoci, byl hodnocen jako schůdný s nutností vyhodnocení jeho efektivity. 

− NASKL - pro činnost NASKL byla odhlasována půjčka ve výši 50 000,- Kč (Zpráva č. 28), ing. 
Šprongl odstoupil z funkce ředitele, výběrovým řízením bude do prázdnin vybrán z navržených 
uchazečů nový kandidát. V přípravě jsou nové webové stránky NASKL, které by měly být 
zprovozněny do prázdnin.  

3. Registr klinických laboratoří, zpráva o semináři 29.4. (dr. Bilyk) 
− Druhou etapou prošla většina registrovaných laboratoří. Předběžná zpráva byla zveřejněna ve 

FONS 1/2005. Laboratoře, které obdržely jen osvědčení o účasti, byly seznámeny s možností 
opravy po předložení provedených změn. Celkem bylo 12 laboratořím vydáno opravené 
osvědčení o úspěšné účasti v druhé etapě (6 laboratoří splnilo kritéria z-skóre za rok 2004 a 6 
laboratoří splnilo podmínky personálního zabezpečení pracoviště). 

− Dne 29.4.2005 proběhl seminář věnovaný výsledkům druhé etapy Registru klinických laboratoří 
odbornosti 801. Zúčastnilo se přibližně 120 účastníků z registrovaných pracovišť, v závěru byly 
rozdány brožury "Národní akreditační standardy pro klinické laboratoře, verze 2, duben 2005" 
(zveřejněno na http://www.cskb.cz/registr/Standardy.htm ).  

− Zpráva o semináři - viz Příloha č. 3.  
− Byly aktualizovány checklisty standardů D-04 až D-12 (zveřejněno na 

http://www.cskb.cz/registr/Chechlisty.pdf ), které budou výchozími pro plánovanou třetí etapu 
registru. Materiály budou rozeslány členům výboru k připomínkám do 29.6.2005. 

4. Časopis KBM (doc. Jabor, ing. Vávrová) 
− první číslo vydáno 
− druhé číslo připraveno, pro třetí číslo jsou příspěvky připravovány 
− sladěna práce recenzentů 
− málo předplatitelů, potíže s databází předplatitelů, výzva předplatitelům by mohla být 

distribuována rovněž účastníkům SEKK  



− doc. Jabor poděkuje prof. Goetzovi (SLG) za spolupráci 
− ohledně spolupráce s NT servisem a vyřešení některých bodů spolupráce navštíví doc. Jabor 

ředitelku sekretariátu ČLS JEP, ing. Vičarovou 
5. BIOLAB 2005 
− registrováno 270 účastníků  
− sponzorům nabídnuty přednášky 
− program připraven, zveřejněn na webu a distribuován elektronicky na adresář členů  

6. VII. sjezd v Olomouci 
Doc. Schneiderka podal průběžnou informaci o probíhajících přípravách sjezdu. 
− technické otázky přípravy sborníku (max. počet znaků) 
− webová stránka kongresu je dostupná z webu ČSKB a je umístěna na adrese 

http://www.cbttravel.cz/cskb05/  
− potvrzena záštita sjezdu IFCC, od FESCC prozatím nepřišla oficiální odpověď 

7. IFCC agenda (doc. Schneiderka) 
− dějištěm Euromedlabu 2009 bude Innsbruck 
− proběhly volby do výboru EC4, činnosti EC4 postupně splynou v r. 2007 s FESCC 

EUROMEDLAB 2005  
− počet zaregistrovaných účastníků 3103 z 81 zemí (155 Čechů), 84 vystavujících firem 
− v rámci kongresu proběhla jednání několika pracovních skupin při EC4, IFCC a FESCC 
− komise pro vzdělávání se zúčastnili se doc. Jabor a prof. Racek – stále je mnoho nejasností, 

v diskusi se projevil zásadní odklon od harmonizace v rámci EU směrem k identifikaci rozdílů 
mezi jednotlivými zeměmi  

− komise pro akreditaci se za ČSKB zúčastnil ing. Šprongl - viz Příloha č. 4 
− sešel se přípravný vědecký výbor Euromedlabu 2007 v Amsterdamu – topics lze ještě doplnit – 

návrhy: sekce kasuistik, sekce kontroverzí, metaloproteinázy, diabetes/standardizace …  
− Výbor děkuje všem českým aktivním účastníkům na Euromedlabu v Glasgow za reprezentaci 

české klinické biochemie, vysoce hodnotí především výbornou prezentaci přednášky ing. 
Budiny a spolupracovníků, doc. Jabor zašle ing. Budinovi poděkování  

8. Doporučení ČSKB 
− Doporučení o validaci – probíhá veřejná diskuse, některé názory jsou otištěny ve FONSu a na 

webu společnosti  
− Doporučení bylo přeloženo, anglická verze bude zveřejněna na webu společnosti, ing. Šprongl ji 

rozešle členům pracovní skupiny pro akreditaci při EC4 
(http://www.cskb.cz/Doporuceni/Validation_engl.pdf ) 

− Příprava doporučení o transportu materiálu a preanalytické fázi - doc. Jabor oslovil ing. Sedláka, 
ing. Gottwalda a dr. Slabíka ohledně spolupráce (mají odpovědět do 29.6.2005), zatím pozitivně 
reagovali prof. Racek, dr. Kratochvíla 

− Doporučení o likvoru - úkol trvá 
− Doporučení o diagnostice diabetu – termín aktualizace současného textu doporučení ve smyslu 

posledních mezinárodních dohod a poznatků je závislý na oficiálním vyjádření České 
diabetologické společnosti 

9. Preanalytická příručka 
− text předmluvy bude opraven podle připomínek členů výboru, další editace textu bude 3.6., 

verze bude rozeslána členům výboru a recenzentům ke kontrole, bylo přiděleno ISBN, stále trvá 
termín předání do tiskárny v červnu, příručka by měla být rozeslána registrovaným laboratořím 
zdarma. 

10. Smlouva s firmou SEKK 
Smlouva s firmou SEKK byla opravena podle připomínek zúčastněných stran, připraveno k 
podpisu 



11. Zpráva vědeckého sekretáře 
− výbor rozhodl nevyhovět žádosti o grant, kde autor nesplnil základní podmínky pro jeho udělení 
− výbor rozhodl ocenit celoživotní přínos Dr. J. Kamarýta udělením Čestného uznání „Za zásluhy 

o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“, které bude předáno na VII. Sjezdu ČSKB 
v září v Olomouci 

− Nově přijati: Mgr. Barbora Hlaváčová (Praha), MUDr. Zdeňka Tondlová (Praha), Ing. Šárka 
Žáková (Otrokovice), MUDr. Zuzana Solařová (Slaný) 

− Uzávěrka pro přihlášení prací do soutěže o Cenu ČSKB "Za nejlepší publikaci z oboru klinické 
biochemie a laboratorní medicíny vydanou v roce 2004“ je 4 týdny před konáním VII. 
Celostátního sjezdu klinické biochemie, tedy 12. srpna 2005 

12. Různé 
− kreditní systém – pro zjednodušení agendy vyřizující přidělování kreditních bodů dle zákona 

96/2004 by bylo vhodné, aby ČSKB jako odborná společnost požádala o registraci oprávnění k 
přidělování kreditů  

− cena CZEDMA – hodnotitelská komise ustavená výborem společnosti posoudila práce 
přihlášené do soutěže a předala své hodnocení pořádající organizaci, výsledky budou vyhlášeny 
na sjezdu 

− diskutován návrh doc. Schneiderky na pořádání česko-slovenských sjezdů 
− předseda ČLS JEP dr. Blahoš - 75 let, doc. Jabor napíše blahopřejný dopis 



 
 
Příloha č. 1 

Zápis 
ze 14. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří 

při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
konaného dne 23.5.2005 v Lékařském domě v Praze 

=================================================================== 
 
 
Přítomni: 
za odborné společnosti: Ing. V. Bartoš (nukleární medicína), prof. R. Brdička (genetika), doc. 
A. Jabor (biochemie), Dr. O. Kopecký (imunologie), Dr. I. Lochman (imunologie), Ing. E. 
Nováková (toxikologie), doc. M. Pecka (hematologie), prof. M. Penka (hematologie), Dr. M. 
Písačka (transfusní), Ing. L. Šprongl (biochemie), Ing. R. Štědrý (nukleární medicína), Dr. M. 
Žampachová (mikrobiologie) 
Centrum pro kvalitu MZ ČR: Dr. V. Chaloupková 
Předsednictvo ČLS: prof. V. Palička 
Host: Ing. A. Saidlová 
Omluveni: prof. K. Michalová (genetika), Dr. Scharfen (mikrobiologie) 
 
Program: 
 

1. Prof. Palička shrnul výsledky a závěry minulého jednání a ocenil aktivní přístup všech 
členů Rady k další diskusi a práci pro zvyšování kvality klinických laboratoří. Diskuse 
potvrdila, že základní principy (systematické a kontinuální zvyšování kvality práce 
klinických laboratoří, pomoc při jejich přípravě k akreditaci a následná aktivní činnost 
a spolupráce v akreditačním procesu) jsou i nadále obecně přijímány a jsou základním 
kamenem činnosti Rady a NASKL. Je zřejmé, že proces může v jednotlivých oborech 
probíhat z jiných výchozích posic, jinou rychlostí a s jinými kvantitativními 
požadavky a jinými mechanismy, základní principy jsou však společné. Členové Rady 
i nadále považují činnost Rady a NASKL za smysluplnou a potřebnou 

 
2. Základním bodem jednání byl návrh zdravotních pojišťoven (které mají velký zájem 

na spolupráci s Radou a NASKL) na zveřejnění deklarace o součinnosti, a to ve svých 
informačních materiálech. Text byl velmi dlouze a detailně diskutován a navržena 
modifikace (červeně), se kterou členové Rady souhlasí: 

a) Plátci budou v programu kvality pro klinické laboratoře spolupracovat s ČLS 
JEP, zejména Radou pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP (dále Rada) 
a Národním akreditačním střediskem pro klinické laboratoře (NASKL) ČLS 
JEP 

b) Bude uznáván Registr klinických laboratoří jako nástroj evidence a 
kontinuálního zvyšování kvality při splnění jeho nejvyšších aktuálních 
podmínek bude členství v Registru považováno za jeden z možných dokladů 
kvality laboratoře 

c) Budou akceptovány požadavky odborných společností ČLS JEP na minimální 
personální vybavení klinických laboratoří 

d) Budou se uznávat vyjádření o kvalitě činnosti klinických laboratoří podle 
kriterií Rady, zejména 



1) doklady o účasti v uznávaných systémech externího hodnocení kvality  
(EHK) 
2) doklady o úspěšnosti v uznávaných systémech EHK pro vybraná vyšetření 
podle specifikací odborných společností a Rady 

e) Předpokládá se harmonizace činnosti Rady pro akreditaci, NASKL a ČIA 
f) Je nezbytné, aby do systému sledování a zvyšování kvality aktivně vstoupilo 

Ministerstvo zdravotnictví, především legislativním zakotvením požadavků na 
kvalitu práce klinických laboratoří a její systematické zvyšování 

Stanovisko a deklaraci v tomto znění považují členové Rady za odpovídající poslání 
Rady, protože definuje snahu Rady o zvyšování kvality a přitom nenarušuje princip 
dobrovolné účasti pracovišť v jejím programu. Dostatečně přitom podporuje aktivity a 
hlavní cíle Rady a NASKL a je s nimi v souladu. Je dokladem snahy zdravotních 
pojišťoven opírat se při posuzování kvality o stanoviska odborníků a odborných 
společností. Umožňuje přitom i jiné způsoby prokázání kvality pracoviště než účast 
v Registru. 
Prof. Palička po schválení zápisu seznámí s tímto stanoviskem zdravotní pojišťovny 
 

3. Dr. Chaloupková informovala Radu o tom, že MZ ČR ustanovilo „Radu pro akreditaci 
zdravotnických zařízení“. Prof. Palička v návaznosti na předchozí bod znovu osloví 
vedení MZ s nabídkou spolupráce a legislativního zakotvení základních principů 
hodnocení a zvyšování kvality práce klinických laboratoří 

 
4. Rada byla seznámena s dvěma uchazeči o posici ve vedení NASKL: paní Ing. Alena 

Saidlová, CSc. byla přítomna osobně, prof. Penka informoval o prim. MUDr. 
Jaroslavu Peprlovi, náměstkovi ředitele FN Brno. Rada informace přijala s potěšením 
a požádala oba kandidáty (Dr. Peprlu bude informovat prof. Penka), aby do konce 
května t.r. odeslali na mailovou adresu prof. Paličky krátké CV, své představy o 
činnosti NASKL a jejich roli v něm a o možnostech finančního zabezpečení aktivit 
NASKL. Prof. Palička stanoviska přepošle všem členům Rady k posouzení. 

 
5. Ing. Šprongl informoval o jednání evropských struktur (EC4 a EA) s tím, že stoupá 

tendence najít společné řešení a postupy mezi odborníky a akreditačními orgány. 
 

6. Byla zaregistrována doména www.naskl.cz. Při registraci domén organizace musí být 
uvedeno její IČO, v tomto případě IČO NASKL je stejné jako IČO ČLS JEP a byl by 
nutný souhlas ČLS JEP, to nelze administrativně udělat během kratšího časového 
období. Z uvedeného důvodu je doména registrována na fyzickou osobu - sekretářka 
ČSKB Jana Sedláková a tato administrativní formalita - tzn. převedení domény na 
ČLS JEP bude do budoucna vyřešena. 

 
7. Zástupci odborných společností (Ing. Štědrý i další) vznesli připomínku, že je velmi 

obtížné projednávat věci ad hoc bez možnosti si je promyslet předem a dle potřeby 
projednat (např. ve výboru OS). Připomínka byla akceptována a návrh bude 
realisován. 

 
8. Příští jednání Rady bude dne 13. června 2005 od 14:00 v zasedací místnosti LD 

v Praze. 
Předseda ukončil jednání v 16:15. 
Zapsal: V.Palička 



Příloha č. 2  

Zápis 
ze 15. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří 

při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 
konaného dne 13. 6. 2005 v Lékařském domě v Praze 

=================================================================== 
Schválená verse 

 
Přítomni: 
za odborné společnosti: Ing. V. Bartoš (nukleární medicína), prof. R. Brdička (genetika), doc. A. Jabor 
(biochemie), Dr. O. Kopecký (imunologie), Dr. I. Lochman (imunologie), prof. K. Michalová (genetika), Ing. E. 
Nováková (toxikologie), doc. M. Pecka (hematologie), prof. M. Penka (hematologie), Dr. M. Písačka 
(transfusní), Ing. R. Štědrý (nukleární medicína), Dr. M. Žampachová (mikrobiologie) 
Předsednictvo ČLS: prof. V. Palička 
Hosté: Dr. I. Bilyk, NASKL, MUDr. A. Pečenka, CSc., vrchní ředitel, VZP Praha 
Omluveni: Dr. Scharfen (mikrobiologie), Ing. L. Šprongl (biochemie), Dr. V. Chaloupková (Centrum pro kvalitu 
MZ ČR) 
 
 
Program: 
 

1 Členové Rady znovu verifikovali a schválili znění zápisu z 14. jednání Rady dne 23. 
května 2005 
2. MUDr. A. Pečenka, vrchní ředitel VZP Praha vysvětlil zásady kvality pro význam 
činnosti VZP. Uvedl, že v současné době existuje 1230 smluvních laboratoří (IČZ), řada 
z nich má nasmlouvány kódy vyšetření, pro které velmi pravděpodobně nemá personální 
ani technické vybavení a pravděpodobně vzorky přeposílá jinam, což není v souladu se 
smlouvami a není to medicínsky správné. Upozornil na disproporce mezi obory a výkony 
v Seznamu výkonů. Informoval o situaci v „rámcových smlouvách“, které se obvykle 
uzavírají na dobu 5 let a v polovině roku 2006 končí jejich platnost. Budoucnost smluv je 
předmětem jednání, nepochybně by ale bylo vhodné, aby smlouvy byly obnoveny 
především s laboratořemi, které poskytují záruky kvality. V obsáhlé diskusi odpověděl na 
otázky členů Rady a opakovaně zdůraznil, že pojišťovny mají zájem o spolupráci s Radou 
a NASKLem. Členové Rady ocenili seriosnost přístupu a verifikovali dohodu z minulého 
zápisu (bod č. 2) 
3. Diskuse ke sdíleným kódům vyústila v závěr, že je nezbytně potřebné: 

a) získat aktuální a platný seznam sdílených kódů a dát jej k disposici členům 
Rady. Zajistí: prof. Palička 

b) projednat zodpovědně ve výborech OS současný stav a aktualisovat jej 
s vědomím, že je žádoucí spíše seznam rozšiřovat (za předpokladu odborného 
doškolení, bude-li potřeba) a umožnit rozvoj všech oborů. Zajistí: všichni 
členové Rady. Termín: dle dostupnosti seznamu z VZP 

4. Prof. Palička informoval o Zápisu z jednání Rady MZ pro akreditaci zdravotnických 
zařízení ze dne 12. května 2005 – viz příloha 
5. Diskuse o přesné definici jednotlivých pojmů (validace, návaznost metody, atd.) 
vyústila v úkoly: 

a) zpracovat stručný slovník základních pojmů pro potřeby členů Rady, NASKL a 
výborů OS. Zajistí: doc. Jabor a Dr. Bilyk 
b) uspořádat školící den k problematice přesné a správné nomenklatury. Zajistí: 
doc. Jabor v podzimních měsících 2005 

6. Budoucnost a další kroky činnosti Rady a NASKL: diskuse byla otevřena v průběhu 
jednání a členové Rady se dohodli na: 



a) pověření Ing. A. Saidlové vypracováním přesných „prováděcích“ pokynů pro 
činnost NASKL od 1.1. 2006, kdy by NASKL měl vydávat potvrzení o registraci 
laboratoře, a potvrzení, že laboratoř splňuje aktuální podmínky  – viz dále. Ing. 
Saidlové bude nabídnuta „Dohoda o provedení práce“ s maximálním limitem do 
30.000,- Kč/měsíc pro období září-prosinec 2005 s možností navázání pracovního 
poměru od 1. ledna 2006. S Ing. Saidlovou projedná prof. Palička a doc. Jabor, 
s vedením ČLS prof. Palička 
b) od 1.1. 2006 bude NASKL vydávat potvrzení o  splnění podmínek nové etapy 
Registru (definovat budou OS). Toto potvrzení bude vydáváno za úplatu 
(předpokládaná cena 5.000,- Kč) na základě údajů, které laboratoř písemně 
poskytne a bude verifikováno auditorem NASKL jednodenním auditem  
(předpokládaná cena auditu 10.000,-Kč). Potvrzení bude mít platnost 1 rok 
c) všichni členové Rady projednají a připraví podmínky, které bude nutno splnit 
pro tuto „novou etapu“ Registru, platnou od 1. ledna 2006 v rámci jednotlivých 
specialisací (odborných společností). Základem bude splnění nepodkročitelných  a 
bazálních podmínek pro činnost laboratoře, tedy především personálních 
podmínek, definovaných parametrů EQA, funkčnosti systému IQA a event. dalších 
podmínek dle rozhodnutí jednotlivých odborností. Termín: do 31. října 2005 
d) dosavadní osvědčení o Registraci, případně splnění současných podmínek etapy 
Registru zůstávají v platnosti. Registr bude i nadále otevřen všem zájemcům na 
basi dobrovolnosti, i když dočasně pracoviště nesplní  podmínky nové etapy 
Registru 
e) předpokládaný systém je: 1 registrace (a 1 audit) = jedno místo laboratoře (ne 
IČO). Jako místo laboratoře se rozumí poštovní adresa, kde vznikají výsledky 
vyšetření a jsou interpretovány 
f) jednotlivé OS projednají ve výborech možnost finanční podpory letošní činnosti 
NASKL s tím, že by mělo jít o „zápůjčku“, která by byla vratná po zahájení 
činnosti NASKL v roce 2006 
g) je nutné připravit podmínky pro další (třetí) etapu školení dosavadních auditorů 
NASKL  a realisovat ji v podzimních měsících 2005 a podmínky pro další 
rozšíření počtu auditorů NASKL. Zajistí: Ing. Saidlová 
h) Vzhledem k rozdílné úrovni stavu registru v jednotlivých OS, vznáší odbornost 
815 (nukleární medicína) při mailové kontrole zápisu do diskuze pochybnost o 
reálnosti časového harmonogramu kvalitní realizace nové (třetí) etapy Registru 
pro některé OS. 
i) OS 815 považuje za nezbytné neprodleně informovat všechny laboratoře 
přihlášené do registru  odb. 815  o změně způsobu vedení registru  (z Rady na 
NASKL) i o změně jeho  původních podmínek souvisejících s členstvím v registru. 
Je reálný předpoklad, že obdobnou informaci zveřejní (lépe asi po definitivním 
schválení procesu na zářijovém zasedání Rady) všechny odborné společnosti. 
 
 

Prof. Palička uzavřel jednání v 17:00 a oznámil příští termín jednání Rady dne 19. září 2005 
ve 14:00. Na toto jednání bude přizvána pí Mgr. M. Kalvachová z MZ ČR 
 
Zapsal: V.Palička 
Reg-0508 



Příloha č. 3 

Zpráva o semináři pro registrované laboratoře odbornosti 801 

Praha, aula Pedagogické fakulty UK, 29. 4. 2005 

Pracovního dne se zúčastnili zástupci z registrovaných laboratoří. 

V úvodní přednášce doc. Jabor seznámil přítomné s průběhem druhé etapy registru, vysvětlil účel a principy 
hodnocení účastníků druhé etapy. Záměrem druhé etapy bylo ukázat na nejdůležitější odborné prvky pro 
zajištění kvality a ověřit úroveň laboratoří z hlediska plnění požadavků Národních standardů (standardy D), dále 
zjistit stav analytiky v registrovaných laboratořích, zjistit stav personálního vybavení a ocenit spolupráci 
vydáním osvědčení o účasti nebo o splnění podmínek. V této etapě se také řešila otázka definice laboratoře: 
a) laboratoř jako součást organizace, která získává osvědčení, pokud splňuje požadavky  
b) laboratoř jako samostatné IČO, která získává osvědčení vázané na IČO, nikoli osvědčení pro konkrétní 
„detašovaná“ pracoviště.  
Registr zatím neeviduje potřebu garance na úrovni jednotlivých „detašovaných“ pracovišť, toto bude předmětem 
třetí etapy. Definice detašovaného pracoviště není dosud přesně určena; je navržena „laboratoř“ odpovídající 
koncepci oboru, poskytující výsledky měření pro klinické účely se zajištěnou personální garancí a analytickou 
kvalitou (minimální požadavky). Vše je cíleně směřováno k zajištění kvality laboratorních služeb v místech 
klinické péče.  
Kritéria pro hodnocení byla zveřejněna na http://www.cskb.cz/registr/aktual.htm . Pro personální vybavení platí 
nepodkročitelné požadavky (příloha č. 3 zprávy č. 29), uznává se odborník „v přípravě“, musí být v pracovně 
právním vztahu (musí být legislativní odpovědnost!), neuznává se „lektor“. Z-skóre bylo vyžadováno za rok 
2003, lze podat výsledky za rok 2004 pro účely opravy.  
Nová registrace je možná kdykoli, zkrácením doby od vstupu laboratoře do registru do poskytnutí dat pro druhou 
etapu bude sjednocena délka platnosti později vydávaných osvědčení s již vydanými Osvědčeními dosud 
registrovaných laboratoří.  
Ing. Budina zhodnotil současný stav v externím hodnocení kvality a informoval o novinkách připravovanými v 
této oblasti.  
RNDr. Bilyk podrobně informoval o výsledcích hodnocení a datech získaných v druhé etapě.  
MUDr. Chaloupková ve své prezentaci seznámila přítomné s projektem "Národní program zvyšování kvality ve 
zdravotnictví", který vzniká ve spolupráci SZÚ a MZ ČR.  
 
Na závěr byly účastníkům rozdány brožury s druhou verzí Národních akreditačních standardů klinických 
laboratoří (dostupné na http://www.cskb.cz/registr/Standardy.htm ). V diskusi byly zmíněny dotazy na existenci 
a práci Registrů ostatních laboratorních odborností. Na seminář byli pozváni zástupci ostatních laboratorních 
oborů, z pozvaných se omluvil za hematologickou společnost doc. Pecka, který byl v zahraničí. Ostatní zástupci 
za imunologii, mikrobiologii, nukleární medicínu a genetiku na pozvání nereagovali.  
 
 

 



Příloha č. 4 
 
 
Zpráva ze zasedání pracovní skupiny pro akreditaci klinických laboratoří při EC4 
 
Datum a místo konání: Glasgow, 11. 5. 2005, 10:45 – 12:45 
 
Přítomni: W. Huisman (předseda), D. Burnett, R. Horvath, D. Kenny, P. Mesko Brguljan, 
J. M. Queralto, C. Rozia, L. Šprongl, D. Vitkus, S. Zérah 
 
1. Dotazník o akreditaci: 
Došlo 16 odpovědí. Bez reakce Řecko, Portugalsko, Itálie, Dánsko, Norsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko. 
Rakousko a Německo neodpověděly, neboť odborné společnosti nejsou zapojeny v procesu akreditace a 
nehodlají participovat. Irsko je plně navázáno na CPA (VB), jejich oficiální akreditační orgán odmítá ISO 
15189. Pouze ve VB a Holandsku je významné procento laboratoří akreditováno podle 15189. CPA přizpůsobilo 
nové standardy ISO 15189. Ve Skandinávii je mnoho laboratoří akreditováno podle 17025, nyní je nabízena i 
akreditace podle 15189, laboratoře však nepřistupují k reakreditaci. V řadě zemí je propojení mezi odbornými 
společnostmi a národními institucemi EA (VB, Maďarsko, Belgie, Holandsko, Slovinsko). Ve všech zemí, kde je 
akreditace zajištěna národními institucemi EA, probíhá po testech. V Holandsku a VB probíhá podle oborů 
(subdisciplín). Procesy podle EA jsou srovnatelné a jsou zapojeni odborníci. 
 
2. EA Med Lab Group (informace D. Burnetta) 
Probíhala jednání mezi D. Burnettem, R. Jansenem a novou předsedkyní uvedeného výboru A. Ch. Bollerup 
(Dánsko). Dále se obnovila činnost této skupiny. Sekretářem se stal D. Burnett. Dosud není k dispozici přesný 
zápis prvého jednání, byly však určeny hlavní body k diskusi – především způsob provádění akreditačního 
šetření. 
 
3. Validace 
ČSKB byla požádána o znění doporučení o validacích, bude použito jako draft k diskusi v pracovní skupině. 
 
4. Základní kritéria pro hodnocení a hodnotitele 
První verze odložena. Nejprve je nutno zvolit způsob akreditace a dojít ke shodě s EA. 

 
4a. Předmět akreditace 
Po dlouhé diskusi zvolen jako předmět Laboratorní služby podle sub-oborů (pěti). Vzhledem k rozdílnému 
počtu testů v závislosti na velikosti laboratoře je pro veřejnost pouze akreditace služeb nejasná. Laboratoř je 
povinna zveřejnit přehled prováděných testů. Akreditace pouze vybraných testů v laboratoři je nepřípustná. 
Bude diskutováno s EA na listopadovém jednání v Praze. 
 
4b. Frekvence hodnocení 
Návrh je opakovat po 3 letech. Též bude diskutováno s EA. 

 
Znovu byla zdůrazněna nutnost jednoho akreditačního orgánu v zemi. To zatím neplatí ve VB, kde je však plán 
slučování CPA a UKAS, a v Holandsku, kde však existuje těsná spolupráce mezi oběmi organizacemi. Naše 
společnost byla opět vyzvána, aby spojila své síly s ČIA a nezakládala nový akreditační orgán. 
 
Příští jednání bude zřejmě v listopadu v Praze jako společné zasedání s příslušnou skupinou EA.  
 
Podle zápisu W. Husmana napsal L. Šprongl 
 


