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Zpráva č. 6 z jednání výboru ČSKB  
říjen 2006 
 
Přítomni:  
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, prof. MUDr. A. Jabor, CSc., RNDr. G. 
Louženský, RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D.,                     
prof. MUDr. T. Zima, DrSc. 
Omluveni: RNDr. D. Gotzmannová, prof. MUDr. V. Palička, CSc., prof. MUDr. J. Racek, DrSc. 
Hosté: RNDr. Friedecký, Ph.D., Ing. M. Budina, RNDr. J. Kratochvíla, Mgr. P. Borecký, Ing. M. Žoha 
 
1. Hodnocení plenární schůze 

• Prof. Jabor předložil zprávu o činnosti výboru ČSKB za minulé období (Příloha č. 1).  
• K průběhu FONSu byly připomínky k časové organizaci programu. Hlavní připomínky se týkaly 

nezahrnutí přestávek mezi přednáškovými bloky a nedodržení časového harmonogramu programu. 
Program FONSu byl jinak hodnocen kladně. Nikdo nevystoupil s dalšími připomínkami k plenární 
schůzi. 

2. Web společnosti (Ing. Vávrová) 
•  Ing. Vávrová požádala výbor o projednání základních otázek přístupu k dalšímu fungování 

 webové stránky ČSKB. Jedná se především o rozhodnutí o přístupu výboru k formě spravování 
 webové stránky, otázky organizačního a obsahového uspořádání stránky a v neposlední řadě 
 ujasnění pravidel redakčního režimu fungování stránky. 

• Ing. Vávrová předložila výboru osnovu pro postup a organizaci webové stránky ČSKB. Výbor 
konstatoval, že stránka obsahuje aktuální a potřebné údaje pro členy společnosti a je hojně 
navštěvována. Je však vhodné řešit nový design a uspořádání stránky.V diskusi byla navržena 
nová struktura stránky v následujícím formátu: 
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FAQ          

Novinky – volně prokládat na stránce - zobrazí se posledních 20 položek. 
Diskuse jen pro řádně přihlášeného člena, otázka moderátora diskuse bude určena. 

 
• V současné době je nutné provést revizi obsahu stránek a členové výboru si rozdělili jednotlivé 

části stránky pro jejich kontrolu a revizi s termínem do 31.10.2006- garanti za jednotlivé oblasti: 
o Ing. Šprongl – partneři, kvalita 
o prof. Jabor, prof. Racek – věda a vzdělávání 
o prof. Zima – doporučení, výbor, stanoviska 
o RNDr. Radina – korektura obsahu, prolink, odkazy 
o Z. Rychnovská - Sekce biochemických laborantů 
o Ing. Vávrová – společnost, časopis KBM, konzultanti, zápis 
o RNDr. Louženský – aktuální seznam knih – (Ing. Šprongl zašle seznam knih). 

• Dr. Radina připraví návrh pro výběrové řízení na inovaci stránek společnosti a správce.         
Návrh předloží na příštím zasedání. 

• Po aktualizaci stránek v české verzi se bude výbor zabývat výběrem textů, které budou součástí 
anglické verze webu ČSKB. 

3. Časopis KBM 
• Prof. Zima přivítal vedoucího redaktora dr. Friedeckého a představitelé společnosti LexisNexis -  

ředitele Mgr.P. Boreckého a editora zodpovědného za KBM Ing.M. Žohu. Představitelé 
LexisNexis informovali výbor společnosti o spolupráci nakladatelství s redakcí časopisu a 
odpovědnou redaktorkou, kterou hodnotí jako bezproblémovou zejména díky práci Ing. Vávrové. 
V průběhu roku došlo k navýšení nákladu časopisu na 1100 výtisků a potvrdil se již loni 
nastoupený trend  zlepšení ekonomické bilance časopisu. Současná kalkulace časopisu vychází z 
reálných příjmů 435 300,-Kč a kvalifikovaného odhadu výdajů do konce roku zahrnujících 
tiskové náklady, distribuci, redakční práce včetně honorování recenzí, DTP a marže nakladateli v 
částce 333 200,-Kč. Pozitivní bilance počítá s profitem 100 000,-Kč. ČSKB dotovala v roce 2006 
předplatné svým členům částkou 290 000,- Kč, na základě pozitivního výsledku tuto dotaci pro 
rok 2007 sníží na 250 000,- Kč. 

• Nakladatel vidí jednu z možností dalšího vývoje časopisu také ve změně technologie tisku. Výbor 
se nedomnívá, že je přechod na plnobarevný formát časopisu nezbytný. V případě potřeby – 
barevné fotografie, schémata, reklama je možná barevná příloha. 

• Výbor schvaluje výši odměny pro recenzenty ve výši 500,- Kč za recenzi (beze změn oproti roku 
2005), seznam recenzentů a recenzovaných prací a podklady pro výplatu za uplynulý rok připraví 
v průběhu listopadu Ing.Vávrová. 

• Výbor se obrací na nakladatelství se žádostí o oslovení potencionálních inzerentů z řad firem 
s cílem zvýšit příjem z reklamy časopisu. 

• Snahou redakční rady a výboru společnosti je zařazení časopisu do mezinárodních databází – 
Scopus, Medline. Prof. Zima zjistí podmínky, které jsou nutné pro zařazení našeho časopisu KBM 
do těchto databází. 

• Vedoucí redaktor zdůraznil, že kvalita časopisu se odvíjí od kvality příspěvků, ty pak od kvality 
přispěvovatelů - vyzval výbor k další aktivitě ve smyslu, že se jeho členové budou podílet na 
autorství prací a budou vyzývat další potenciální autory ke spolupráci. 

• Spolu s vedoucím redaktorem byl domluven termín zasedání redakční rady na 21.11.2006      
v 9,00 – ÚKBLD Praha, pozvánky členům redakční rady připraví a rozešle Ing.Vávrová do 
31.10.2006. 

• Výbor poděkoval dr. Friedeckému a Ing. Vávrové za jejich vynikající práci při vedení časopisu. 
Poděkoval též společnosti LexisNexis za jejich spolupráci, která bude pokračovat i v dalších 
letech. 
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4. SEKK – spolupráce, certifikace 2007 
• Prof. Zima přivítal představitele SEKK Ing. Budinu, dr. Friedeckého a dr. Kratochvílu.          

Výbor konstatoval, že spolupráce mezi ČSKB a SEKK je kvalitní a mnohaletá, což je doloženo 
uzavřenou smlouvou o spolupráci.  

• SEKK předložil k projednání Seznam supervizorů a jimi supervidovaných kontrolních cyklů 
platný od 1.1.2007. Výbor schvaluje předložené supervizory kontrolních cyklů (Příloha č.2). 

• Byl předložen dokument Certifikace úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího 
hodnocení kvality, kde u analytu - albumin a gama-globuliny elektroforéza – byly doplněny 
doporučené metody - elektroforéza na agaróze a kapilární elektroforéza. Výbor předložený 
dokument schválil (Příloha - č.3 a č.4).  

• Výbor poděkoval představitelům společnosti SEKK za práci v oblast externího hodnocení kvality. 
5. Doporučení společnosti (prof. Zima) 

• Prof. Zima informoval o přípravě aktualizace jednotlivých doporučení – doporučení o vnitřní 
kontrole kvality bude předloženo na příštím zasedání, doporučení týkající se kardiomarkerů bude 
předloženo na jaře 2007.  

• Byly předloženy aktualizace dvou doporučení, které byly zaslány členům výboru cca 2 týdny před 
zasedáním k prostudování a doplňujícím návrhům  – koordinátor aktualizace prof. Zima  

• Aktualizace doporučení č. 1 – Doporučení k systému externího hodnocení kvality (EHK)  
 V návrhu byl doplněn vztah EHK k analytickému systému a dva odstavce týkající se konkrétních 
 organizátorů EHK byly vypuštěny. Upravený návrh byl schválen (Příloha č. 5). 
• Aktualizace Doporučení o správném zavádění a používání POCT.  

V diskusi byly vzneseny některé připomínky technického rázu týkající se doporučení, např. 
nahrazení slova jakost slovem kvalita. Aktualizované doporučení nahrazuje následující 
dokumenty: 

 Zabezpečování jakosti měření glukometry při použití v režimu point-of-care testing 
 Podmínky pro lokální používání (nasmlouvání) laboratorního vyšetření v režimu POCT 
 Podmínky pro zařazení laboratorního vyšetření v režimu POCT 

Upravený návrh doporučení byl schválen (Příloha č. 6) 
6. Organizace odborných akcí (prof. Zima, prof. Jabor)  

• Sjezd 2007 – prof. Zima informoval o uzavření smlouvy mezi CBT a ČLS JEP.                      
Prim. Verner oslovil všechny koordinátory bloků se žádostí přípravy odborného programu. 
Příprava sjezdu bude jedním z hlavních bodů příštího jednání. 

• Prof. Jabor informoval o symposiu Labmed – IFCC –2. symposium Education and training in 
Clinical Chemistry and Laboratory, který se má konat v Praze 17.-19.11.2006. Pro akci se 
podařilo zajistit finanční prostředky ve výši 10000,- EUR (podpora firmy Abbott), 5000,- SFR 
(podpora IFCC), zajistit kvalitní odborný program, získat oficiální záštitu IFCC, umístit informci 
o akci na home page IFCC a provést dva hromadné mailingy na více než 4000 emailových adres 
evidovaných v IFCC. První hromadný mailing byl vlivem rekonstrukce webového systému IFCC 
opožděn. V současné době je přihlášeno méně než 20 účastníků. Výbor po diskusi s organizátory 
akce zvažuje při nízkém počtu účastníků akci zrušit. Rozhodnutí bude do 24.10.2006. 

7. Akreditace pracovišť dle zákona 95 a 96 (prof. Jabor) 
• Prof. Jabor informoval o připravované novele zákona č.95/2004 Sb. a jednání předsedů 

akreditačních komisí na MZ ČR. Jsou diskutovány počty oborů a jejich uvedení v zákoně nebo 
prováděcí vyhlášce, dále jsou návrhy na obory základní a nástavbové. Obor klinická biochemie ve 
všech diskutovaných návrzích je řazen mezi základní obory. 

• Prof. Jabor předložil informaci o současném stavu akreditovaných pracovišť (Příloha č.7). 

8. EC4, IFCC, FESCC - (prof. Jabor – prosím o doplnění přesných názvů komisí) 
• Výbor společnosti souhlasí s předloženým návrhem na sloučení EC4 a FESC do EFCC.       

http://www.fescc.org 
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• Výbor schvaluje služební cestu pro Ing. Šprongla a prof. Racka na zasedání EC4 v Budapešti – 
prosinec 2006, výbor společnosti bude zastupovat prof. Racek. 

• Výbor nebude nominovat kandidáta do Executive Committee Membership within the EMD, 
nebude nominovat na ocenění IFCC/Abbott Award for significant contributions to molecular 
diagnostics, nebude nominovat do Committee on Plasma Proteins (C-PP). 

• Rozdělení dotace IFCC rok 2006 a 2007– Ing. Šprongl připraví zprávu o čerpání v roce 2006 a 
návrh na čerpání v roce 2007 na příští zasedání výboru. 

9. Zpráva pokladníka – hospodaření společnosti (L.Šprongl) 
• Ing. Šprongl spolu dr. Radinou připraví návrhy dopisů s oslovením sponzorů společnosti           

pro rok 2007. 
• Rozpočet plánovaných akcí společnosti na rok 2007 byl řádně předán na sekretariát ČLS JEP. 
• Publikace objednané v rámci nákupu odborné literatury dle požadavků členů ČSKB jsou postupně 

předávány na jednotlivá pracoviště. 
10. Zpráva vědeckého sekretáře (J.Vávrová) 

• Výbor souhlasí s přijetím nových členů ČSKB: Ing. Milena Kazilová (České Budějovice), Mgr. 
Jana Veselková (Nejdek), RNDr. Jiří Lukeš (Štěpánov), Ing. Jana Kuncová (Žďár nad Sázavou), 
Alena Korberová (Praha 5 - Motol), Tatiana Zambojová (Praha), Blanka Jedličková (Praha 5), 
Tomáš Franěk (Poděbrady). 

• Pozn.: Dle praxe předchozích let dohodne Ing.Vávrová se členskou evidencí ČLS JEP, aby nově 
přijatí v měsících říjnu-prosinci byli oficiálně zaevidováni k 1.1.2007, protože ČLS JEP prozatím 
nepočítá s časovou diferenciací výše členských poplatků a účtuje kdykoli přijatým platbu za celý 
kalendářní rok. 

• Výbor souhlasí s přidělením grantů vypsaných k podpoře účasti na “2nd Symposium on Education 
and Training in Clinical Chemistry" prof. Průšovi, doc. Schneiderovi a doc. Šternovi.  

11. Sekce biochemických laborantů (Z. Rychnovská) 
• Z. Rychnovská informovala o akcích sekce. 
• Výbor souhlasí s návrhem Ing. Vávrové, aby byl s vedením ČAS a s kreditní komisí ČAS 

dohodnut celoroční režim možnosti zálohové úhrady manipulačních poplatků nezbytných pro 
vyřízení "Souhlasného stanoviska" k žádostem o udělení kreditů pro akce sekce biochemických 
laborantů. ČSKB by poskytla kreditní komisi zálohu na všechny akce zařazené do plánu 
odborných akcí ČSKB, ČAS by provedl celoroční následné vyúčtování. Z. Rychnovská se obrátí 
na představitelé ČAS. Zodpovídá – Z. Rychnovská, Ing.L. Šprongl 

• Na program listopadového jednání výboru bude zařazen bod spolupráce výboru ČSKB  při 
realizaci postgraduálního vzdělávání laborantů. Na jednání pozveme RNDr. P.Hložkovou (NCO a 
NZO).  

• Na zasedání výboru v prosinci 2006 nebo lednu 2007 bude pozvána Mgr. Beránková ohledně 
programů pregraduálního vzdělávaní laborantů. 

13. Různé  
• Prof. Zima informoval o jednání s prof. Brdičkou ohledně společných výkonů v oblasti 

molekulární biologie, kdy návrh pro jednání připraví Společnost lékařské genetiky. 
• Prof. Zima informoval o jednání s novým předsedou České hematologické společnosti                

dr. Čermákem ohledně vzájemné spolupráci a komunikaci mezi společnostmi. 
• Výbor se obrátí na právní kancelář ohledně výkladu ke statutu rizikového pracoviště a dodatkové 

dovolené vzhledem k novým právním normám. 
• Výbor se seznámil s informací ČLK týkající se informovaného souhlasu. Výklad 

k informovanému souhlasu pro běžný odběr krve je popsán v Národních akreditačních 
standardech a výbor považuje tento výklad za dostačující. 

• Návrh zápisu připravený sekretariátem společnosti bude rozeslán členům výboru přítomným na 
zasedání k doplnění a upřesnění. Úpravy budou provedeny do 1 týdne od rozeslání. Poté budou 
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jednotlivé připomínky zapracovány do nového návrhu, který bude zaslán všem členům výboru 
před zasedáním k připomínkám. Definitivní verze bude schválena na dalším zasedání výboru. 

 
Příští jednání: 21. listopadu 2006, seminární místnost ÚKBLD, VFN Praha: 

• v 9.00 – redakční rada 
• v 10.30 hod – výbor společnosti 

Další jednání: 13.12.  ve 12.30  Karlova Studánka 
 
 
Zapsala M. Beranová  
Za správnost: T. Zima a členové výboru 
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Příloha č. 1 
Zpráva o činnosti výboru 

České společnosti klinické biochemie ČLS JEP 
 

Zprávu předkládá dne 16.9.2006 Antonín Jabor 
 
 
Výbor České společnosti klinické biochemie (ČSKB) působil od dubna 2002 do dubna 2006. Složení výboru je ve 
zprávě č. 1 z dubna 2002, v polovině volebního období odstoupil RNDr. Friedecký a na jeho místo byl kooptován        
doc. Schneiderka, který současně plnil roli IFCC reprezentanta. Činnost výboru charakterizují zprávy 1 – 41, 
dostupné na webových stránkách (www.cskb.cz).  
 
Ekonomická situace společnosti 
Aktivity výboru podpořil fakt, že úspěšný Euromedlab 2001 přinesl následně do pokladny ČSKB prostředky ve 
formě daru IFCC na vědecké a edukační aktivity. Tyto prostředky výbor využíval na podporu časopisu KBM, 
grantovou politiku, nákup knih a časopisů, organizaci odborných akcí a podobně. Prostředky budou k dispozici na 
období 10 let. Jednotlivé roky volebního období skončily finančním přebytkem a s doplněním rezervního fondu.  
 
Edukační aktivity 
Výbor se organizoval nebo se podílel na organizaci mezinárodních (například edukační symposium FESCC v roce 
2004), národních (například národní sjezdy ČSKB, BIOLABy, symposia FONS), regionálních (například 
mezikrajské semináře, seminář Karlova Studánka a další) seminářích a pracovních dnech podle připraveného plánu 
akcí. Členové výboru na řadě akcí přednášeli (podrobnosti o těchto aktivitách členů výboru jsou v úvodníku FONS 
1/2006, informace o programech akcí i obrazové archivy jsou archivovány na webu společnosti). 
 
Webové stránky a elektronická komunikace 
Během volebního období se vybudovala databáze elektronických adres členů společnosti a webové stránky zahrnuly 
veškeré aktivity probíhající v oboru. Díky příspěvkům členů společnosti se položily základy galerie významných 
osobností ČSKB. Díky průběžné aktualizaci webových stránek a rozsáhlému přínosu informaci počet přístupů na 
webové stránky ČSKB během volebního období přesáhl hodnotu 100000 (jednostotisíc). Webové stránky se tak staly 
nejefektivnějším nástrojem informování odborné společnosti i o dalších aktivitách (IPVZ a prostřednictvím linků i 
dalších institucí včetně zahraničních). Výbor společnosti rovněž podporoval distribuci aktuálních informací na 
elektronický adresář členů společnosti, kteří o zasílání informací projevili zájem. 
 
Grantová politika 
Výbor zavedl jako novou formu podpory tzv. cestovní granty pro účast zejména mladších kolegů nejen na 
zahraničních akcích, ale i na domácích akcích (včetně podpory aktivních účastníků – středoškoláků). 
 
Časopisy 
Zásadní změnou bylo vyvedení časopisu Klinická biochemie a metabolismus (KBM) z hlubokého ekonomického 
propadu a navázání spolupráce jednak s nakladatelským domem Lexis Nexis, jednak se Společností lékařské 
genetiky. Byla jmenována nová redakce (Dr. Friedecký,  Ing.Vávrová), byla doplněna redakční rada, prosadila se 
elektronická komunikace mezi redakcí, autory a nakladatelstvím. Druhou zásadní změnou bylo zahrnutí bezplatného 
rozesílání časopisu v rámci členského příspěvku členů ČSKB s vysokoškolským vzděláním (od roku 2006). Členové 
výboru publikovali jak v časopise KBM, tak v časopise FONS (podrobnosti o těchto aktivitách členů výboru jsou 
v úvodníku FONS 1/2006). 
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Ocenění 
Výbor zásadně novelizoval a vypracoval systém ocenění (čestná členství, Hořejšího medaile a čestné uznání) a 
ocenění za nejlepší vědecké a edukační práce. Transparentní pravidla jsou uvedena na webu společnosti. Historicky 
první cenu Hořejšího převzal prof. Masopust v roce 2003, v roce 2005 byla udělena prof. Kazdovi. Pro posouzení 
vědeckých prací výbor sestavoval odborné komise. Některé ceny byly udělovány společně s komerčními firmami. 
 
Sponzorství a partnerství 
Výbor definoval jasná kriteria pro sponzory ČSKB se třemi kategoriemi sponzorství. Spolupráce se sponzory 
probíhala transparentně a bez problémů. Jako partnera pro FONS (bulletin a symposium) měla společnost firmu 
STAPRO Pardubice, jako partnera pro EHK společnost SEKK Pardubice. 
 
Doporučení 
Výbor inicioval vznik nových nebo aktualizaci existujících doporučení. Aktuální i archivní doporučení jsou 
k dispozici na webových stránkách společnosti, část byla publikována v odborném tisku. Některá doporučení (změna 
kalibrace HbA1c, doporučení o diabetu, o odhadu nejistot, o validaci a verifikaci, o POCT a další) zásadním 
způsobem přispěla k přeměně praxe v klinických laboratořích. 
 
Sekce biochemických laborantů 
Spolupráce mezi výborem ČSKB a výborem sekce biochemických  laborantů byla podobně jako v minulých 
obdobích bezproblémová, výbor podporoval každoroční pořádání celostátního BIOLABu, prezentace na webových 
stránkách prostřednictvím vlastní rubriky zahrnuje všechny aktivity sekce. 
 
Ekonomické a personální zabezpečení oboru 
Výbor se podílel na přípravě kalkulačních listů, schvaloval zařazení nových výkonů a navrhoval výkony k vyřazení. 
Výbor definoval požadavky na personální zabezpečení oboru. V roce 2005 výbor schválil novelizovanou koncepci 
oboru. Během volebního období se stabilizovalo vykazování výkonnosti oboru metodikou ÚZIS, takže měli členové 
společnosti k dispozici údaje o ekonomii provozu laboratoří.  
 
Systémy jakosti 
Výbor prostřednictvím svých delegátů působil v Radě pro akreditaci ČLS JEP. Během volebního období se členové 
výboru podíleli na vzniku Národních akreditačních standardů. Registr klinických laboratoří vznikl díky aktivitě řady 
klinických laboratoří, které měly zájem řízeným způsobem zvyšovat svou kvalitu a připravovat se tak na akreditaci. 
Registr klinických laboratoří jako projekt skončil vytvořením Národního autorizačního střediska pro klinické 
laboratoře ČLS JEP (původní ambice provádět akreditace laboratoří byla opuštěna a orgán se soustředil na edukační 
způsob vedení laboratoří k vyšší kvalitě s možností úroveň kvality ověřit dvoustupňovým systémem auditů). Výbor 
podporoval uvádění metrologických principů do laboratorní medicíny.  
 
Mezinárodní aktivity 
Během volebního období vstoupila ČR do EU. Někteří členové výboru působili jako zástupci ČR v pracovních 
komisích evropských nebo světových struktur.  
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Ostatní aktivity 
Výbor společnosti vytvořil seznam regionálních konzultantů, kteří s ohledem na nové státoprávní uspořádání mohli 
působit jako poradci krajských orgánů. Neúspěšným projektem výboru bylo vybudování databáze vzácných analýz a 
publikačních aktivit členů společnosti, které ztroskotalo na nedostatečné aktivitě členské základny. Naproti tomu se 
během volebního období nastartovalo pravidelné vydávání Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi na 
CD ROM a byla vydána publikace Preanalytická fáze 2005. Výbor spolupracoval při přípravě řady vyhlášek, 
vzdělávacích programů a dalších legislativních dokumentů. V řadě dílčích jednání se představitelé výboru pokoušeli 
optimalizovat spolupráci mezi ČLK, MZ, plátci a dalšími institucemi. Kromě zmíněných institucí výbor úzce 
spolupracoval s Komorou vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví, IPVZ, fakultami, komerčními 
firmami, CZEDMA a dalšími orgány. 
 
Členská základna ČSKB 
Členská základna ČSKB sdružuje tři kategorie členů: lékaře, VŠ nelékařských oborů a biochemické laboranty. 
Tabulka uvádí časový trend složení členské základny v období duben 2002 - březen 2006.  
 

  2002 % z 
celku 

2003 % z 
celku 

2004 % z 
celku 

6/2005 % z 
celku 

3/2006 % z 
celku 

Celkem členů 1121  1106  1088  1123  1177  

ženy 781 69,7 774 70,0 762 70,0 785 69,9 842 71,5 

muži 340 30,3 332 30,0 326 30,0 335 30,1 338 28,5 

lékaři 220 19,6 223 20,2 218 20,0 226 20,1 226 19,2 

ostatní VŠ  513 45,8 508 45,9 494 45,4 525 46,7 542 46,0 

sekce  laborantů 388 34,6 375 33,9 376 34,6 374 33,2 409 34,8 
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Příloha č.2 

Seznam supervizorů a jimi supervidovaných kontrolních cyklů 
 
Supervizoři kontrolních cyklů jsou řazeni abecedně dle příjmení (stav platný od 1.1.2007): 
 

Supervizor Seznam supervidovaných kontrolních cyklů 
doc. MUDr. Pavel Adam, CSc. Klinicko-biochemická analýza likvoru 
RNDr. Luděk Dohnal Kontrola fotometrů 

Verifikace linearity měření 
RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. Analýza moče testovacími proužky 

Proteiny v krevním séru 
RNDr. Josef Kratochvíla Stanovení CRP 

Stanovení CRP systémy POCT 
Parametry acidobazické rovnováhy 

RNDr. Gustav Louženský Analýza močových konkrementů 
doc. MUDr. Ivan Malbohan, CSc. Diagnostika vrozených vývojových vad 
Ing. Dalibor Novotný Rizikové faktory aterosklerózy 
doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc. Koncentrace lékových hladin 
Ing. Věra Spěváčková, CSc. Stanovení stopových prvků 
Ing. Luděk Šprongl Analyty krevního séra - suchá chemie 
doc. RNDr. Petr Štern, CSc. Tumorové markery 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Stanovení glukózy (včetně glukometrů) 
Společně 
 RNDr. Bedřich Friedecký 
 RNDr. Josef Kratochvíla 

Analyty krevního séra 
Analyty moče 
Cystatin C 
Kardiální markery 
Sledování kompenzace diabetu 

Společně: 
 RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. 
 Ing. Luděk Šprongl 

Stanovení albuminu v moči (mikroalbuminurie) 

Společně: 
 RNDr. Josef Kratochvíla 
 Ing. Luděk Šprongl 

Bilirubin novorozenecký 

Společně: 
 RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. 
 prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 

Postanalytická fáze - biochemie 

Společně: 
 RNDr. Gustav Louženský 
 MUDr. Petr Kubáč 

Močový sediment 

 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Marek Budina prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
                     jednatel SEKK                                                                                                      předseda ČSKB 
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Příloha č.3 
 

Certifikace úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího 
hodnocení kvality 

Klinická biochemie 
 

Doporučení výboru ČSKB a RLKB platné od 1.1.2007 
Zpracovali: Bedřich Friedecký, Josef Kratochvíla, Gustav Louženský, Dalibor Novotný, Petr Schneiderka 

 
Základní informace o procesu certifikace v systému EHK a rovněž seznam požitých zkratek naleznete v dokumentu 
„Obecný úvod společný pro všechny zkoušky všech oborů“. 
 
 

Certifikované zkoušky (analyty) 
Poznámka: Ve sloupci „Nedoporučené metody“ jsou uvedeny metody,  které: 

a) Nelze provádět na automatických analyzátorech. 
b) Poskytují trvale výsledky s nevhodně vysokou nejistotou. 
c) Nejsou používány analytickými systémy, splňujícími požadavky IVD MD a označené značkou „CE“. 

 
 
ABR - Parametry acidobazické rovnováhy 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný referenční materiál Doporučené rutinní 
metody stanovení 

Cílová nejistota 
měření  pro 
EHK (TMU) 

Teoretická 
TMU 

pH Měření skleněnou 
elektrodou, referenční 
metoda IFCC (4) 

NIST/SRM 186-I,186-II, 922, 923 
USA 

Měření skleněnou 
elektrodou, AB 
analyzátory 

1 % 2,0 % 

pCO2 Měření pomocí 
tonometrie dle 
doporučení IFCC 
(zatím neschválená ref. 
metoda) 
(4, 6) 

- Měření ISE 
elektrodou, AB 
analyzátory, 
tonometrie 12 % 5,3 % 

pO2 - - Měření ISE 
elektrodou, AB 
analyzátory, 
tonometrie 

16 %  

Sodný 
kation 

ID-MS, FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3,4) 

SRM 909 b NIST, SRM 956b 
(Electrolytes in Frozen Serum), 
NIST/SRM 919a USA 

ISE bez ředění (direkt), 
ISE s ředěním 
(indirekt) 

5 % 1,0 % 

Draselný 
kation 

ID-MS, FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3,4)  

SRM 909b NIST, SRM 956b 
(Electrolytes in Frozen Serum), 
NIST/SRM 918a USA 

ISE bez ředění (direkt), 
ISE s ředěním 
(indirekt) 

8 % 5,6 % 

Chloridový 
anion 

Coulometrie, NAA 
(1, 2, 3,4) 

SRM 909b NIST, SRM 956b 
(Electrolytes in Frozen Serum), 
NIST/SRM 918a, NIST/SRM 919a 
USA 

ISE bez ředění (direkt), 
ISE s ředěním 
(indirekt) 7 % 1,5 % 

Vápenatý 
kation 

- SRM 956b - 15 % 2,2 % 
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AKS - Analyty krevního séra 

Zkouška Referenční 
metoda 

Certifikovaný 
referenční 
materiál 

Doporučené rutinní metody 
stanovení 

Cílová 
nejistota 
měření  

pro EHK 
(TMU) 

Teoretická 
TMU 

Nedoporučené 
metody 

Sodný kation ID-MS, 
FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3) 

SRM 909 b NIST, 
SRM 956a 
(Electrolytes in 
Frozen Serum), 
NIST/SRM 919a 
USA 

FAES (s Li spektrálním 
pufrem), ISE bez ředění 
(direkt), ISE s ředěním 
(indirekt) 5 % 1,0 % 

FAES bez použití Li 
spektrálního pufru, 
enzymové 
fotometrické metody 

Draselný kation ID-MS, 
FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, 
SRM 956a 
(Electrolytes in 
Frozen Serum), 
NIST/SRM 918a 
USA 

FAES (s Li spektrálním 
pufrem), ISE bez ředění 
(direkt), ISE s ředěním 
(indirekt) 8 % 5,6 % 

FAES bez použití Li 
spektrálního pufru, 
enzymové 
fotometrické metody 

Chloridový anion coulometrie, 
NAA 
(1, 2, 3) 

SRM 909b NIST, 
SRM 956a 
(Electrolytes in 
Frozen Serum), 
NIST/SRM 918a, 
NIST/SRM 919a 
USA 

coulometrie, ISE bez ředění 
(direkt), ISE s ředěním 
(indirekt) 

7 % 1,5 % 

fotometrická metoda 

Vápník celkový ID-MS, 
FAAS 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, 
SRM 956a 
(Electrolytes in 
Frozen Serum), 
NIST/SRM 915a 
USA, BCR/CRM 
303, 304 

FAAS, FAES (s Li 
spektrálním pufrem), ISE bez 
ředění (direkt), ISE 
s ředěním (indirekt), 
fotometrické metody (o-
kresolftalexon, arsenazo III) 
 

10 % 2,8 % 

 

Fosfáty 
anorganické 

navrhované 
metody ID-
MS, IC 
(1, 2, 3) 

DGKCh (Referenz 
institut für 
Bioanalytik, Bonn) 

UV molybdátová metoda 

15 % 9,4 % 

fotometrie na 
bázi molybdenové 
modři, fotometrie 
s komplexem 
molybdát, vanadát 
(málo robustní metoda)

Železo celkové neexistuje  NIST/SRM 937 
USA 

fotometrie s ferrozinem 15 % 23,2 % metody s deproteinací 

Hořčík celkový FAAS 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, 
NIST/SRM 929, 
SRM 956a 
(Electrolytes in 
Frozen Serum), 
USA, BCR/CRM 
303, 304  

FAAS, enzymová UV 
metoda, fotometrické metody

15 % 6,4 % 

 

Lithium FAAS 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, 
NIST/SRM 924a, 
SRM 956a 
(Electrolytes in 
Frozen Serum), 
USA 

FAAS, FAES, ISE bez 
ředění (direkt), ISE 
s ředěním (indirekt) 12 % 12,6 % 

 

Celková bílkovina reakce 
s biuretovým 
činidlem 
(4, 5)  

NIST/SRM 927a  reakce s biuretovým 
činidlem 9 % 4,0 % 

 

Albumin 
(koncentrace 
albuminu vyšší než 
60 g/l nebudou 
hodnoceny) 

IFCC metoda  ERM DA470 
(IRMM Geel, 
Belgie) 

fotometrické metody (BCG, 
BCP), imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 9 % 4,2 % 

 

Osmolalita - - Osmometry 10 %  Výpočet 
Laktát - - Enzymové metody včetně 

metod se senzory 18 %   
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Zkouška Referenční 
metoda 

Certifikovaný 
referenční 
materiál 

Doporučené rutinní metody 
stanovení 

Cílová 
nejistota 
měření  

pro EHK 
(TMU) 

Teoretická 
TMU 

Nedoporučené 
metody 

Bilirubin celkový Doumas - 
Perry 
(19, 20, 21, 
22, 23)  

SRM 916a 
(NIST, USA) 

Jendrassik-Gróf, 
fotometrické metody s DCA 
a DPD, přímá 
bilirubinometrie 

21 % 30,5 % 

 

Cholesterol ID-GC/MS, 
ID-LC/MS 
(1, 2, 3) 

SRM 909 b NIST, 
SRM 911b NIST, 
NIST/SRM 1952a 
(Cholesterol in 
Frozen Serum) 
USA 

Metoda CHOD-PAP  

10 % 14,9 % 

metoda dle Lieberman-
Burchardta 

Glukóza ID-GC/MS 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, 
NIST/SRM 917a, 
NIST/SRM 965 
USA 

GOD-PAP fotometricky, 
GOD-PAP elektrometricky, 
metoda s hexokinázou, 
enzymové elektrody 
(biosenzory) 

10 % 6,9 % 

neenzymové metody 

Kyselina močová ID-GC/MS, 
HPLC 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, 
NIST/SRM 913a 
USA 

enzymové fotometrické 
metody 14 % 17,2 % 

redukční metody a 
enzymová metoda dle 
Kageyamy 

Močovina ID-GC/MS 
(14)  

SRM 909b NIST, 
NIST/SRM 912a 
USA 

UV enzymová metoda 
(s GMD), elektrochemické 
stanovení (biosenzory) 

15 % 18,3 % 
fotometrické metody 
s DAM a s OPDA 

Kreatinin ID-GC/MS, 
ID-LC/MS 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, 
NIST/SRM 914a 
USA 

enzymové metody, HPLC, 
Jaffé bez deproteinace 

15 % 12,9 % Jaffé s deproteinací 

Triacylglyceroly ID-GC/MS 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, 
NIST/SRM 1951a 
USA 

metoda s GPO-PAP 
15 % 37,2 % 

fotometrické 
neenzymové metody 

ALP v oponentním 
řízení 

JC ERM 20327 doporučená metoda ALP 
s pufrem AMP (6, 7, 9, 10, 
12)  

21 % 24,8 % 
metody nonIFCC, 
metoda s DEA pufrem 

α-amyláza IFCC metoda ERM-AD456 
(IRMM Geel) 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 
21 % 29,8 % 

metody nonIFCC 

AST IFCC / 
IRMM 
(6, 8, 12, 13) 

ERM-AD 
v přípravě (IRMM 
Geel) 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 

21 % 17,9 % 

metody nonIFCC, 
metody bez použití 
pyridoxal-5-fosfátu 

ALT IFCC / 
IRMM 
(6, 8, 12, 13) 

ERM-AD454 
(IRMM Geel) 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 
21 % 41,6 % 

metody nonIFCC, 
metody bez použití 
pyridoxal-5-fosfátu 

CK IFCC / 
IRMM 
(6, 8, 12, 13) 

ERM-AD455 
(IRMM Geel) 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 
21 % 40,0 % 

metody nonIFCC 

GGT IFCC / 
IRMM 
(6, 8, 12, 13) 

ERM-AD452 
(IRMM Geel) 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 

21 % 41,0 % 

metody nonIFCC, 
všechny metody 
s nerozpustným 
substrátem 

LD IFCC metoda ERM-AD453 
JC ERM 20327 

IFCC / IRMM metoda 21 %  metody nonIFCC (se 
substrátem pyruvát) 

Cholinesteráza IFCC / 
IRMM 
(6, 8, 12, 13) 

zatím nedostupný, 
v přípravě 

IFCC / IRMM metoda 
21 % 10,4 % 

 

Albumin (elfo.) - - AGE (agarózová gelová 
elektroforéza) 
CE (kapilární elektroforéza) 

15 %  
 

γ-globulin (elfo.) - - AGE (agarózová gelová 
elektroforéza) 
CE (kapilární elektroforéza) 

24 %  
 

α-amyláza 
pankreatická 

IFCC metoda IRMM/IFCC 456 
(IRMM Geel) 

metody kalibrované na 
materiál s návazností na 21 % 29,8 % 

metody kalibrované na 
materiál 
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Zkouška Referenční 
metoda 

Certifikovaný 
referenční 
materiál 

Doporučené rutinní metody 
stanovení 

Cílová 
nejistota 
měření  

pro EHK 
(TMU) 

Teoretická 
TMU 

Nedoporučené 
metody 

IRMM/IFCC 456 bez návaznosti na 
IRMM/IFCC 456 

 
 
ALB - Albumin v moči 

Zkouška Referenční 
metoda 

Certifikovaný 
referenční materiál 

Doporučené rutinní 
metody stanovení 

Cílová nejistota 
měření  pro EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU 

Nedoporučené 
metody 

Albumin v 
moči 

- ERM DA470 (IRRM 
Geel)  

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 

21 % (konc. > 30 
mg/l) 

30 % (konc. < 30 
mg/l) 

55 % 

radiální 
imunodifuze, 
ELISA 

 
 
 
AM - Analyty moče 

Zkouška Referenční 
metoda 

Certifikovaný 
referenční materiál 

Doporučené rutinní 
metody stanovení 

Cílová 
nejistota 
měření  

pro EHK 
(TMU) 

Teoretická 
TMU Nedoporučené metody 

Sodný 
kation 

ID-MS, FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3) 

SRM 909b NIST, SRM 
956a (Electrolytes in 
Frozen Serum), 
NIST/SRM 919a USA 
pouze pro sérum 

FAES (s Li spektrálním 
pufrem), ISE bez ředění 
(direkt), ISE s ředěním 
(indirekt) 

11 % 26,8 % 

FAES bez použití Li 
spektrálního pufru, 
enzymové fotometrické 
metody 

Draselný 
kation 

ID-MS, FAES 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, SRM 
956a (Electrolytes in 
Frozen Serum), 
NIST/SRM 918a USA 
pouze pro sérum 

FAES (s Li spektrálním 
pufrem), ISE bez ředění 
(direkt), ISE s ředěním 
(indirekt) 

17 % 23,2 % 

FAES bez použití Li 
spektrálního pufru, 
enzymové fotometrické 
metody 

Chloridový 
anion 

coulometrie, 
NAA 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, SRM 
956a (Electrolytes in 
Frozen Serum) NIST, 
NIST/SRM 918a, 
NIST/SRM 919a USA 
pouze pro sérum 

coulometrie, ISE bez 
ředění (direkt), ISE 
s ředěním (indirekt) 14 % - 

fotometrická metoda 

Vápník 
celkový 

ID-MS, FAAS 
IC (navržená) 
(1, 2, 3)  

SRM 909b NIST, SRM 
956a (Electrolytes in 
Frozen Serum) NIST, 
NIST/SRM 915a USA 
pouze pro sérum 

FAAS, FAES, ISE bez 
ředění (direkt), ISE 
s ředěním (indirekt), 
fotometrické metody (o-
kresolftalexon, arsenazo 
III) 

18 % 36,6 % 

 

Fosfáty 
anorganické 

neexistuje 
(navrhované 
metody ID-MS, 
IC) 
(1, 2, 3) 

- UV molybdátová metoda

18 % 26,5 % 

fotometrie na 
bázi molybdenové modři, 
fotometrie s komplexem 
molybdát, vanadát (málo 
robustní metoda) 

Osmolalita - - Osmometry 10 %  Výpočet 
Močovina ID-GC/MS 

(4)  
SRM 909b NIST, 
NIST/SRM 912a USA 
pouze pro sérum 

UV enzymová metoda 
(s GMD), 
elektrochemické 
stanovení (biosenzory) 

17 % 25,9 % 

fotometrické metody 
s DAM a s OPDA 

Kreatinin ID-GC/MS, 
HPLC 
(1, 2, 3)  

SRM 909 b NIST, 
NIST/SRM 914a USA 
pouze pro sérum 

enzymové metody, 
HPLC, Jaffé bez 
deproteinace 

24 % 24,5 % 
Jaffé s deproteinací 

Kyselina ID-GC/MS, SRM 909 b NIST, enzymové fotometrické 26 % 22,1 % redukční metody a 
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močová HPLC 
(1, 2, 3)  

NIST/SRM 913a USA 
pouze pro sérum 

metody enzymová metoda dle 
Kageyamy 

Glukóza ID-GC/MS 
(1, 2, 3)  

SRM 909 b NIST,SRM 
965 NIST  
(Glucose in Frozen 
Human Serum), 
NIST/SRM 917a USA 
pouze pro sérum 

GOD-PAP fotometricky, 
GOD-PAP 
elektrometricky, metoda 
s hexokinázou, 
enzymové elektrody 
(biosenzory) 

22 % - 

neenzymové metody 

pH Měření 
skleněnou 
elektrodou, 
referenční 
metoda IFCC 
(4) 

NIST/SRM 186-I,186-
II, 922, 923 USA 

Skleněná elektroda 

5 % - 

testovací proužky 

Hořčík 
celkový 

FAAS, 
IC navržená 
(1, 2, 3)  

SRM 909 b NIST, SRM 
956a (Electrolytes in 
Frozen Serum), 
NIST/SRM 929 USA 
pro sérum 

FAAS, enzymová UV 
metoda 

20 % 37,4 % 

fotometrická titrace 

 
 
 
 
BIL - Bilirubin novorozenecký 
Bilirubin celkový viz oddíl „Analyty krevního séra“

 
 
CRP - Stanovení CRP 

Zkouška Referenční metoda 
Certifikovaný 

referenční 
materiál 

Doporučené rutinní 
metody stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU 

Nedoporučené 
metody 

C-
reaktivní 
protein 

viz publikace prof. Soren 
Blirup-Jensen v časopisu 
Clin.Chem.Lab.Med. (2001 
39/11 1076 – 1127) 

ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 24 % 84,4 % 

kvalitativní 
metody 

Poznámka: Stanovení CRP ultrasenzitivními metodami a systémy POCT není předmětem certifikace. 
 
 
 
KD - Hemoglobin A1c 

Zkouška Referenční 
metoda 

Certifikovaný 
referenční 
materiál 

Doporučené rutinní metody 
stanovení 

Cílová 
nejistota 

měření  pro 
EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU 

Nedoporučené 
metody 

Hemoglobin 
A1c 

HPLC-ESI/MS 
nebo HPLC-
CE – metoda 
IFCC 

(1, 2, 3, 4, 5) 

certifikace 
CRM probíhá 

HPLC, LC, (preferované 
metody), imunochemické 
metody s certifikátem 
návaznosti NGSP 
(www.aacc.org/standards) 18 % 4,0 % 

manuální ionexová 
a afinitní 
chromatografie 
(zvláště kolonky), 
imunochemické 
metody bez 
certifikace 
návaznosti NGSP 

 
 
MS – Močový sediment 
Močový 
sediment 

Certifikát úspěšnosti bude vydáván pro účastníky, kteří uvedou alespoň 3 správné (nebo alespoň 
akceptovatelné) výsledky ze 4. 
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PRO - Proteiny v krevním séru 

Zkouška Referenční 
metoda 

Certifikovaný 
referenční 
materiál 

Doporučené rutinní 
metody stanovení 

Cílová nejistota 
měření  pro 
EHK (TMU) 

Teoretická 
TMU 

Nedoporučené 
metody 

Imunoglobulin A - ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 26 % 35,9 % RID 

Imunoglobulin G - ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 18 % 16,5 % RID 

Imunoglobulin M - ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 26 % 47,3 % RID 

Transferin - ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 18 % 4,3 % RID 

Albumin viz oddíl „Analyty krevního séra“ 
α-1-antitrypsin - ERM DA 470 

(IRMM Geel) 
imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 23 % 16,3 % RID 

C3 komplement - ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 20 % 15,6 % RID 

Prealbumin - ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 23 % 19,1 % RID 

Ceruloplazmin - ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 39 % 11,1 % RID 

Orosomukoid - ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 18 % - RID 

Haptoglobin - ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 16 % 36,4 % RID 

C4 komplement - ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 28 % 33,4 % RID 

α-2-
makroglobulimn 

- ERM DA 470 
(IRMM Geel) 

imunoturbidimetrie, 
imunonefelometrie 30 % 18,7 % RID 

Celková 
bílkovina 

viz oddíl „Analyty krevního séra“ 

 
 
RFA - Rizikové faktory aterosklerózy 

Zkouška Referenční metoda Certifikovaný 
referenční materiál 

Doporučené rutinní 
metody stanovení 

Cílová 
nejistota 
měření  

pro EHK 
(TMU) 

Teoretická 
TMU 

Nedoporučené 
metody 

Cholesterol viz oddíl „Analyty krevního séra“ 
Triacylglyceroly viz oddíl „Analyty krevního séra“ 
Cholesterol 
HDL 

Ultracentrifugace a 
kvantitativní 
stanovení 
(1) 
CDC metoda (2) 

SRM 911a NIST, 
SRM 1951a  NIST 
(Lipids in Fresh-
Frozen Human 
Serum) USA 

Metody přímé (bez 
precipitace lipoproteinů 
obsahujících apo B) 15 % 19,7 % 

 

Apolipoprotein 
AI 

neexistuje (ve 
vývoji) 

SP1-01 WHO Metody 
imunoturbidimetrické, 
imunonefelometrické 

21 % 13,4 % 
radiální 
imunodifuze 

Apolipoprotein 
B 

neexistuje (ve 
vývoji) 

SP3-07 WHO Metody 
imunoturbidimetrické, 
imunonefelometrické 

21 % 22,8 % 
radiální 
imunodifuze 
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TDM - Koncentrace lékových hladin 

Zkouška Referenční 
metoda 

Certifikovaný 
referenční materiál 

Doporučené rutinní 
metody stanovení 

Cílová nejistota 
měření  pro EHK 

(TMU) 

Teoretická 
TMU 

Nedoporučené 
metody 

Digoxin   FPIA, EIA, LIA 24 % 20 %  
Teofylin   FPIA, EIA, LIA, 

HPLC 24 % 25 %  

Fenytoin  SRM 900 FPIA, EIA, LIA, 
HPLC 24 % 25 %  

Karbamazepin  SRM 1599 FPIA, EIA, LIA, 
HPLC 24 % 25 %  

Kyselina 
valproová 

 SRM 1599 FPIA, EIA, LIA, 
HPLC 24 % 25 %  

 

Literatura 
Literatura obecně 
Friedecký B., Kratochvíla J.: Analytická kvalita v klinické laboratoři, publikace CD-ROM, SEKK, 2002. 
Plzák Z., Koruna I., Friedecký B., Kratochvíla J.: Metrologická terminologie v analytické laboratoři, publikace CD-ROM, SEKK, 
2003. 
Informace dostupné na webech: http://www.sekk.cz (oddíl Infoservis) 
    http://www.hectef-src.or.jp/images/jctlm_listI.1.pdf 
    http://www.bipm.com 
    http://www.westgard.com 
 
Literatura k oddílu „ABR - Parametry acidobazické rovnováhy“ 
1. Stöckl D, Franzini C, Kratochvila J, Middle J, Ricos C, Siekmann L, Thienpont LM.: Compilation of characteristics of 

reference methods in use, including a literature review on reference methods and related topics, 
Europ.J.Clin.Chem.Clin.Biochem. 1995 33 455 - 466 

2. Thienpont LM, Franzini C, Kratochvila J, Middle J, Ricos C, Siekmann L, Stöckl D.: Analytical quality specifications of 
reference methods and operating specifications for network of reference laboratories, Europ.J.Clin.Chem.Clin.Biochem 1995 
33 949 – 957 

3. Couck P, Ghys T, Van Gastel E, Van Coilie m, Gorus F, Gerlo E: Preliminary performane evaluation of blood gas analyses, 
Clin Chem Lab Med 2006 44 1030-1034 

4. Maas AHJ.: IFCC reference method and materials for measurement of pH, gases and electrolytes in blood, 
Scand.J.Clin.Lab.Invest. 1993 53 Suppl.214 83 – 94. 

5. Olafsdottir E, Westgard JO, Ehrmeyer SS, Falkon KD.: Matrix effects and the performance and selection of quality-control 
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6. WG ISE IFCC: IFCC reference procedure for substance concentration determination of total carbon dioxide in blood, plasma 
or serum, 2001 39/3 283 – 289 

7. Burnett RW.: Matrix effects in blood gas proficiency testing. Arch Pathol Lab With 1993 117 365 – 368 
8. Wang L, Han Q.: Primary reference materials and traceability chain for gas composition, Accred.Qual.Assur. 2002 7 217 – 

219 
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2006 44 346 - 352 
 
Literatura k oddílu „AKS - Analyty krevního séra“ 

1. Stöckl D, Franzini C, Kratochvila J, Middle J, Ricos C, Siekmann L, Thienpont LM.: Compilation of characteristics of 
reference methods in use, including a literature review on reference methods and related topics, 
Europ.J.Clin.Chem.Clin.Biochem. 1995 33 455 - 466 

2. Thienpont LM, Franzini C, Kratochvila J, Middle J, Ricos C, Siekmann L, Stöckl D.: Analytical quality specifications of 
reference methods and operating specifications for network of reference laboratories, Europ.J.Clin.Chem.Clin.Biochem 
1995 33 949 – 957 

3. Friedecký B, Kratochvíla J.: Přehled referenčních metod stanovení základních analytů v klinické biochemii (lidské krevní 
sérum, krev, moč), Fons 1992 číslo 2 

4. Doumas BT, Bayse DD.: A Candidate Reference Method for Determination of Total Protein in Serum I. Development and 
Validation, Clin.Chem. 1981 27 1642 – 1650 
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11. Usefulness of Reference Materials in Calibration of Enzyme Activities, Lessinger JM, Férard G, Grafmeyer D, Labbé D, 

Maire I, Schiele F, Vassault A, Eur.J.Clin.Chem.Clin.Biochem. 1995 32 859 – 864 
12. Kratochvíla J, Friedecký B.: Katalytické koncentrace enzymů. Mezilaboratorní srovnatelnost. Referenční intervaly. Stav 

v Evropě., Klin.Biochem.Metab. 1993 2 113 – 115 
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Clin.Chim.Acta 1999 281 S5 -S39. 

17. Lorentz K, Gütschow B, Renner F.: Evaluation of a Direct a-Amylase Assay Using 2-chloro-4-nitro-phenyl-a-D-
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18. Lorentz K.:Routine a-Amylase Assay Using Protected 4-Nitrophenyl-1,4-a-D-maltoheptaoside and a Novel a-glucosidase. 
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Příloha č.4 
 

Certifikace úspěšnosti klinické laboratoře 
v systému externího hodnocení kvality 

 
Obecný úvod společný pro všechny zkoušky všech oborů 

Platí od 1.1.2007 
Zpracovali: Vladimír Bartoš, Bedřich Friedecký, Ingrid Hrachovinová, Josef Kratochvíla, Vlastimil Král, 

Gustav Louženský, Miloslava Matýšková, Dalibor Novotný, Jitka Pohořská, Martin Písačka, Petr Schneiderka, 
Kristian Šafarčík, Petr Štern, Miloš Tichý 

 
 
V následujícím textu jsou shrnuta obecná východiska a principy přidělování certifikátů v systému EHK. Aplikace 
těchto obecných principů je provedena v samostatných dokumentech, které popisují pravidla certifikace pro 
jednotlivé zkoušky v rámci jednotlivých oborů. Názvy těchto dokumentů jsou: 

Certifikace 2007 – biochemie 
Certifikace 2007 – hemokoagulace 
Certifikace 2007 – imunoanalytické metody 
Certifikace 2007 – imunohematologie 
Certifikace 2007 – imunologie 
Certifikace 2007 – krevní obraz 

 
Způsob udělování certifikátů 
Certifikát úspěšnosti laboratoře v programu EHK dokumentuje analytickou způsobilost klinické laboratoře a 
návaznost výsledků měření a/nebo srovnatelnost výsledků měření. Potvrzuje, že analytická úroveň měření 
v laboratoři dosahuje požadované kvality a že výsledky zkoušek, prováděných v laboratoři, jsou dostatečně 
srovnatelné s výsledky dosahovanými v ostatních laboratořích. Certifikáty úspěšnosti jsou udělovány pouze pro 
vybrané analyty a laboratorní zkoušky, a to pro ty, kde existuje spolehlivé určení cílové hodnoty s dostatečně nízkou 
úrovní nejistoty (viz dokumenty „Certifikace 2007“ pro jednotlivé obory a zkoušky). V ostatních případech se 
certifikát úspěšnosti nevydává, vydává se pouze osvědčení o účasti laboratoře v programu EHK. 
 
Cílové hodnoty 
Pro jednotlivé zkoušky může být jako cílová hodnota použita některá z následujících variant (ISO 13528): 

• RMP - referenční hodnoty získané referenčními postupy měření v referenčních laboratořích. 
• AV - hodnoty validované kalibračními laboratořemi výrobců na podkladě jejich  kalibračního protokolu. 
• ALTM - hodnoty získané jako průměry výsledků měření účastníků programu EHK s vyloučením odlehlých 

hodnot. 
• ConV – aritmetický průměr stejnorodé skupiny výsledků zkoušky (opět s vyloučením odlehlých hodnot). 

Typ použité cílové hodnoty je vždy specifikován a uveden jako součást vyhodnocení výsledků kontrolního cyklu 
EHK. 
Pokud jsou v konkrétním kontrolním cyklu použity cílové hodnoty typu RMP nebo AV s udaným odhadem nejistoty 
a koeficientem rozšíření pak jsou tyto informace součástí komentáře k vyhodnocení kontrolního cyklu. Referenční 
hodnoty a jejich nejistoty jsou referenčními laboratořemi určeny aplikací norem: 

• ISO 15193:2003. Measurement of quantities in samples of biological origin – Presentation of reference 
measurement procedures. 

• ISO 15194:2003. Measurement of quantities in samples of biological origin – Description of reference 
materials. 

• ISO 15195:2003. Clinical Laboratory Medicine – Requirement for Reference Measurement Laboratories. 
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Podrobné a průběžně aktualizované informace o referenčních metodách a referenčních materiálech naleznete např. na  
http://www.bipm.org (konkrétně např. dokument http://www.bipm.org/utils/en/xls/jctlm_listI.xls, dostupné též 
z http://www.cskb.cz). 
 
Certifikace návaznosti a certifikace srovnatelnosti 
Na základě typu cílové hodnoty jsou na certifikátu úspěšnosti jednotlivé zkoušky rozděleny do dvou skupin 
(sloupců) takto: 

• Pro zkoušky s cílovými hodnotami typu RMP nebo AV je certifikována návaznost. 
• Pro zkoušky s cílovými hodnotami typu ALTM nebo ConV je certifikována srovnatelnost. 
Poznámka: Certifikát návaznosti je nadřazen certifikátu srovnatelnosti. Jen ve výjimečných případech může 
být pro jednu zkoušku certifikována návaznost i srovnatelnost, a to na základě různých kritérií (jedná se o 
výjimečný případ aplikovaný v současné době jen pro některé hormony – viz „Certifikace 2007 – 
imunoanalytické metody“). Supervizor je oprávněn v odůvodněných případech z procesu certifikace vyjmout 
určitou skupinu výsledků a pokud tak učiní, je povinen tuto skutečnost zdůvodnit a dokumentovat v komentáři ke 
kontrolnímu cyklu. Jestliže má jedna zkouška cílové hodnoty různých typů (např. vzorek A RMP a vzorek B 
ALTM), pak se certifikuje pouze srovnatelnost. 

 
 
Certifikace úspěšnosti kvantitativních zkoušek 
Certifikace úspěšnosti je zde založena na porovnání chyby měření laboratoře (TElab) s hodnotou cílové nejistoty 
měření TMU - target measurement uncertainty (VIM FDIS 3rd Ed. 2006-08-01). 
Hodnoty TMU, označované jako toleranční rozpětí, jsou určeny na základě jak mezinárodních, tak i vlastních 
zkušeností a reflektují současný stav analytické technologie (state-of-art) a/nebo klinické požadavky. Certifikát 
úspěšnosti je udělen za předpokladu, že celková chyba individuální laboratoře (TElab) je menší nebo rovna hodnotě 
TMU pro všechny výsledky dané zkoušky. Celková chyba laboratoře se vypočte jako odchylka jejího výsledku od 
cílové hodnoty vyjádřená v procentech: 
 

[%]100
TV

TVxTElab
−

⋅=  
kde: 
x je výsledek měření laboratoře v programu EHK 
TV je cílová hodnota (RMP nebo AV nebo ALTM nebo ConV) 

 
Certifikát úspěšnosti je vystaven, je-li |TElab| ≤ TMU pro všechny výsledky dané zkoušky. 

TMU může být vyjádřena jak relativně (v %), tak v absolutních jednotkách měření. 
 
Při interpretaci hodnot TMU (tolerančních rozpětí) je nezbytné brát v úvahu fakt, že dohodnuté referenční hodnoty 
mají svou nejistotu, obvykle uváděnou formou kombinované rozšířené nejistoty Uref pro faktor rozšíření k = 2. 
Tento fakt může supervizor kontrolního cyklu při vyhodnocení zohlednit aplikací následujících jednoduchých vztahů 
a zásad: 
 

1. Jestliže platí vztah: 
|ALTM - RMP| ≤ Uref nebo |ALTM - AV| ≤ Uref 

pak lze rutinní metody měření považovat za návazné na referenci a hodnota TMU (toleranční mez) se 
nekoriguje - platí její tabulková hodnota. 

2. Jestliže platí vztah: 
|ALTM - RMP| > Uref nebo |ALTM - AV| > Uref 

nelze vyloučit přítomnost matričních nebo jiných vlivů a tuto skutečnost může supervizor kontrolního cyklu při 
jeho vyhodnocení zohlednit provedením některé z následujících korekcí: 
a) Jestliže platí vztah: 

Uref ≤ 0,3 . TMU 
pak obvykle platí tabulková hodnota TMU a lze spíše uvažovat o náhradě hodnot RMP či AV hodnotami 
ALTM nebo ConV. 
 
b) Jestliže platí vztah: 

Uref > 0,3 . TMU 
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může být tabulková hodnota TMU (toleranční rozpětí) odpovídajícím způsobem zvýšena (nejčastěji o 1/3 své 
hodnoty). 

 
Korekce hodnoty TMU a stejně tak použití hodnot ALTM nebo ConV v programu EHK namísto cílových hodnot 
RMP nebo AV musí být řádně odůvodněno. Při hodnocení výsledků kontrolního cyklu, v němž k takové korekci 
došlo, je nutné tuto skutečnost v komentáři příslušného kontrolního cyklu odůvodnit a výslovně uvést i s patřičnými 
číselnými údaji. 
Poznámky: 

• Vzhledem k závislosti přesnosti metod na hodnotě množství/obsahu může supervizor pro extrémně nízké nebo 
extrémně vysoké cílové hodnoty zvětšit toleranční rozpětí. Korekce hodnoty TMU musí být řádně odůvodněna a 
uvedena v komentáři příslušného kontrolního cyklu. 

• Údaje ve sloupci „Teoretická TMU“, který můžete v tabulkách nalézt pro některé zkoušky, jsou většinou 
převzaty z průběžně aktualizované databáze dostupné na webové adrese 
http://www.westgard.com/biodatabase1.htm. 

 
Certifikace úspěšnosti kvalitativních zkoušek 
Pro zkoušky, které poskytují kvalitativní výsledky, probíhá certifikace úspěšnosti na základě porovnání výsledků 
účastníka s množinou definovaných cílových hodnot. Pro kvalitativní výsledky připadají v úvahu tyto typy cílových 
hodnot: 

• AV - hodnoty validované kalibračními laboratořemi výrobců na podkladě jejich  kalibračního protokolu. 
• ConV – konsenzus stejnorodé skupiny účastníků kontrolního cyklu. 

Kromě cílových (správných, očekávaných) hodnot (výsledků) mohou být definovány navíc ještě hodnoty 
akceptovatelné (podmíněně správné). Výsledek účastníka je považován za správný, ať určil přímo cílovou hodnotu, 
nebo některou z akceptovatelných hodnot, a to pro všechny kontrolní vzorky (není-li uvedeno v konkrétním případě 
jinak). 
 
Související dokumenty 
Tento dokument vychází zejména z následujících mezinárodních norem a doporučení: 

• ISO/IEC Guide 43-1:1997. Proficiency testing by interlaboratory comparisons - Part 1: Development and 
operation of proficiency testing schemes. 

• ILAC G13:2000. Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing 
Schemes. 

• ISO 17511:2003. In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in biological samples – 
Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials. ISO 2003. 

• ISO 18153:2002. Measurement of quantities in samples of biological origin – Metrological traceability of 
assigned value for catalytic concentration of enzymes in calibrators and control materials. ISO 2002. 

• EN/CEN 14136:2003. Use of External Quality Assessment Schemes in the Assessment of the Performance of 
in Vitro Diagnostic Procedures. CEN 2003. 

• ISO 13528:2003. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons. ISO 2003. 
• EA-04/14:2003. The selection and use of Reference Materials. EA 2003. 
• International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM). 

BIPM/ISO/OIML/IFCC/IUPAC/IUPAP, 3rd Edition, FDIS 2006-08-01. 
• ISO Guide 35. Reference Materials - General and statistical principles for certification, 2006. 
• Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic 

medical devices. Official Journal of the European Communities 1998; Dec 7: L 331/1-L 331/37. 
• NV 453 2004 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické 

prostředky in-vitro. 
• ISO/FDIS 15198:2004 Clinical laboratory medicine – In vitro diagnostic medical devices – Validation of user 

quality control procedures by the manufacturer. ISO 2004. 
• ISO/CD TR 18112:2004 ISO –In vitro diagnostic medical devices – Summary of regulatory requirements for 

information supplied by the manufacturer. ISO 2004. 
• ČSN EN ISO 375:2001 Informace předávané výrobcem s diagnostickými činidly in vitro pro odborné použití. 

ČSNI Praha 2001. 



 22

• ISO/DTS 21748:2003. Guide to the use of repeatability, reproducibility and trueness estimates in 
measurement uncertainty estimation. ISO 2003. 

• Plzák Z. a kol.: Kvalimetrie 14. Použití referenčních materiálů v chemické analýze Metodická příručka 
vypracovaná v rámci řešení úkolu č. 41/03 programu rozvoje metrologie. Eurachem 2004. 

• Thompson M, Ellison SLR, Wood R.: The international harmonizes protocol for the proficiency testing of 
analytical chemistry laboratories. Pure Appl Chem 2006,78,145-196 (Dostupné na www.iupac.org) 

 
Seznam zkratek 
ALTM All Laboratories Trimmed Mean (aritmetický průměr spočtený po vyloučení odlehlých hodnot) 
AV Assigned Value – jeden z typů cílové hodnoty (hodnoty získané doporučenými metodami 

v referenčních nebo expertních laboratořích) 
CE Marking of Conformity – deklarace shody 
ConV Consensus value – jeden z typů cílové hodnoty (konsenzus stejnorodé skupiny účastníků kontrolního 

cyklu) 
CRM Certified Reference Material (certifikovaný referenční materiál) 
CV Coefficient of Variation (relativní směrodatná odchylka, variační koeficient) 
EHK Externí hodnocení kvality 
FAAS Flame Atomic Absorption Spectrometry (plamenová atomová absorpční spektrofotometrie) 
FAES Flame Atomic Emission Spectrometry (plamenová atomová emisní fotometrie) 
HPLC High Performance Liquid Chromatography (vysokoúčinná kapalinová chromatografie) 
IC Ion Exchange Chromatography 
ID-GC/MS Isotopic Dilution – Gas Chromatography / Mass Spectrometry 
ID-LC/MS Isotopic Dilution – Liquid Chromatography / Mass Spectrometry 
ID-MS Isotopic Dilution – Mass Spectrometry 
IFCC International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
IRMM Institute of Reference Materials and Measurements Geel – Evropský institut referenčních materiálů 

a měření v Geelu 
ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation - Mezinárodní spolupráce při akreditaci 

laboratoří. 
ISE Iontově selektivní elektrody 
ISO International Organisation for Standardisation (mezinárodní organizace pro normalizaci) 
IVD MD „In Vitro Diagnostic Medical Devices“ – diagnostické zdravotnické prostředky in vitro používané 

pro zkoušení vzorků biologických materiálů v procesu diagnostiky, terapie a prevence chorobných 
procesů v oblasti medicíny 

LC Low Performance Liquid Chromatography 
NAA Neutronová aktivační analýza 
NIST National Institute of Standards and Technology (USA) – Americký národní ústav pro normalizaci a 

technologie 
RID Radiální imunodifuze 
RM Referenční materiál 
RMP Reference Method Procedure. Referenční hodnota měření obsahu (množství) analytu či parametru 

stanovená referenční metodou (dříve RMV). 
SRM® Standard Reference Material - americká obdoba CRM 
TElab Celková chyba individuální laboratoře 
TMU Target Measurement Uncertainty - cílová nejistota měření (toleranční rozpětí) 
TV Cílová hodnota 
VIM International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology. Mezinárodní slovník základních 

a všeobecných termínů v metrologii. 
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Příloha č.5 

Doporučení č. 1 

České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (dále jen ČSKB) a Referenční laboratoře pro klinickou 
biochemii MZ ČR (dále jen RL)  

k systému externího hodnocení kvality (dále jen EHK).  

 Aktualizace - podzim 2006  

Autoři: B. Friedecký, J. Kratochvíla, M. Budina, A. Jabor, T. Zima  
 
1. Externí hodnocení kvality a jeho role v procesu zajišťování kvality 
 
Podstata externího hodnocení kvality 
EHK je součástí procesů zajištění kvality měření. Principem EHK je provádění mezilaboratorních porovnávání 
zkoušek. Je organizováno a vyhodnocováno organizátory EHK (dle [4] a [5] se organizátoři EHK označují 
termínem EQA providers). 
Požadavky na organizátory EHK shrnují normy [1] a [2] převzaté do národního dokumentu [3]. Mezi 
nejvýznamnější kritéria patří: 

• zaručená nestrannost a nezávislost 
• odborná způsobilost 
• technicko – organizační způsobilost 
• zavedený systém řízení kvality 
• akreditace podle ISO Guide 43-1:1997 a/nebo dle ILAC G-13:2000 [1, 2] 

 
EHK jako součást komplexního zajišťování kvality 
EHK vhodně doplňuje jiné prvky procesu zajištění kvality, kterými jsou validace, verifikace, interní kontrola kvality 
a měření dostupných referenčních materiálů a zajištění návaznosti. Vyhodnocení výsledků měření v rámci EHK 
umožní účastníkovi detekci případných neočekávaných zdrojů chyb/nejistot, usnadní odstranění analytických 
problémů, vede ke zlepšování kvality a v mnoha případech je účinným nástrojem verifikace a zajištění návaznosti 
výsledků měření. Data EHK mohou účinně přispět k odhadu nejistoty výsledků měření. Účast v EHK je jedním 
z povinných požadavků norem ISO 15189 a ISO 17025.  
Mezilaboratorní porovnání je významné z hlediska poskytování léčebné péče. 
 
 
2. Organizace externího hodnocení kvality 
 
Programy EHK jsou obvykle organizovány formou kontrolních cyklů, které probíhají podle předem daného 
časového plánu. Tento časový plán je zpravidla znám předem na celý kalendářní rok. 
Z pohledu účastníků má kontrolní cyklus tento časový průběh: 

• organizátor rozešle (pro účastníky neznámé) kontrolní vzorky účastníkům 
• jejich měření na pracovištích účastníků 
• vrácení výsledků měření organizátorovi 
• vyhodnocení výsledků včetně aplikace statistických postupů podle předem daných kritérií 
• rozeslání vyhodnocení kontrolního cyklu jednotlivým účastníkům 

Cílové hodnoty pro jednotlivé zkoušky jsou účastníkům sdělovány až jako součást vyhodnocení výsledků 
příslušného kontrolního cyklu. Cílové hodnoty jsou organizátorovi buď předem známy, nebo jsou určeny statisticky 
na základě zpracování výsledků účastníků (tedy konsenzuálně). Všichni účastníci obdrží po každém cyklu dostatečné 
informace o výsledcích a vyhodnocení. Statistické zpracování je prováděno v souladu s normou ISO 13528 [6] a 
dalšími doporučeními. 
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V systému EHK jsou pro vybrané analyty vydávány certifikáty úspěšnosti, přičemž za výběr certifikovaných analytů 
odpovídá ČSKB a RL. Certifikát pro daný analyt (analyty) obdrží pracoviště, které se zúčastnilo příslušného 
kontrolního cyklu EHK a splnilo podmínky pro přidělení certifikátu. Certifikát má platnost jednoho roku. Nositelem 
jednoho certifikátu může být jenom jedno pracoviště/analytický systém (např. laboratoř určená jejím názvem, 
adresou a IČ, analytický systém určený výrobním číslem). Každý rok výbor ČSKB a RL vydávají doporučení 
„Certifikace úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality“, ve kterém jsou uvedeny 
certifikované analyty. 
Osvědčení o účasti pro všechny analyty (certifikované i necertifikované) obdrží pracoviště, které se zúčastnilo 
kontrolního cyklu a splnilo podmínky pro přidělení osvědčení o účasti. 
 
 
3. Požadavky na organizátory externího hodnocení kvality 
 
Systém řízení činnosti organizátora 
Je nezbytné, aby organizátor EHK měl zaveden systém řízení kvality, který vyhovuje požadavkům definovaným v 
dokumentech [1], [2] nebo [3]. K základním požadavkům tedy patří, aby měl vypracovanou příručku kvality a 
zaveden systém řízené dokumentace. 
Je nezbytně nutné, aby organizátor EHK při návrhu a realizaci EHK ve věcech odborných úzce spolupracoval 
s ČSKB a RL KB a aby měl zavedeny postupy, které vedou k implementaci názorů, připomínek a postojů ČSKB do 
systému EHK. Tohoto cíle může být dosaženo např. tím, že odborná společnost deleguje odborné garanty 
jednotlivých programů EHK, nebo tím, že organizátor zřídí odborný poradní orgán, do něhož odborné společnosti a 
RL delegují své zástupce. Je nutné, aby účastníkům byla předem známa kritéria, na základě kterých bude posuzována 
jejich výkonnost při certifikaci úspěšnosti.  
Je vhodné, aby byl organizátor EHK akreditován podle některé z norem [1], [2] nebo [3]. 
 
Kontrolní materiály 
Organizátor EHK odpovídá za kontrolní materiály použité v daném kontrolním cyklu. Ty musí být vhodné pro 
použití v systému EHK. Matrice kontrolního materiálu musí vykazovat dobrou shodu s matricí reálných vzorků, tedy 
přiměřenou komutabilitu. Materiál musí mít garantovánu dostatečnou homogenitu a stabilitu. Materiál musí být 
dodán účastníkům v přiměřeném množství. Účastníci musí být informováni o všech bezpečnostních a zdravotních 
rizicích.  
 
Cílové hodnoty 
Cílové hodnoty jsou určovány některým ze těchto způsobů: 

• jako hodnoty získané referenčními měřicími postupy a uvedené v certifikátech příslušných referenčních 
materiálů 

• jako hodnoty validované kalibračními laboratořemi výrobců na podkladě jejich kalibračního protokolu 
• průměry výsledků měření všech účastníků (po vyloučení odlehlých hodnot) 
• jako hodnoty průměrů měření stejnorodých skupin účastníků (definovaných např. použitím stejných 

měřících postupů nebo měřících systémů) 
Organizátor je povinen sdělit účastníkům způsob určení cílových hodnot a rovněž odhady jejich nejistot (jsou-li mu 
známy). 
 
Výsledky účastníků 
Organizátor je oprávněn požadovat od účastníků jejich výsledky v určitém konkrétním tvaru (např. jednotka, počet 
desetinných míst apod.), určitém časovém limitu a rovněž je oprávněn požadovat relevantní doplňující informace 
(např. použitou metodu měření, identifikaci IVD (in vitro diagnostika) prostředků a měřicího systému, detaily o 
měřicím postupu apod.) v souladu s normou ISO 14136 [7]. 
Účastníci jsou povinni přistupovat ke kontrolním vzorkům stejně jako přistupují ke vzorkům pacientů (při 
respektování obecných pokynů organizátora EHK). Je třeba zajistit, aby operátoři nemohli předem rozeznat kontrolní 
vzorek od vzorků reálných pacientů. Počet měření kontrolních vzorků v kontrolním cyklu EHK musí být roven počtu 
měření vykonávaných u reálných vzorků pacientů (obvykle pouze jedno měření pro jeden jakýkoliv vzorek). 
Účastníci jsou povinni vyhnout se zkreslování a falšování výsledků. 
Organizátor musí garantovat nedostupnost individuálních výsledků měření konkrétního účastníka pro třetí stranu 
pokud není výslovně uvedeno jinak. 
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Zprávy pro účastníky 
Každý účastník kontrolního cyklu má právo obdržet písemnou zprávu, která obsahuje: 

• vyhodnocení jeho vlastních, individuálních výsledků 
• souhrnné statistické vyhodnocení všech účastníků daného kontrolního cyklu 
• potvrzení o účasti v daném kontrolním cyklu (při splnění předem definovaných pravidel) 

Organizátor musí dodat účastníkům zprávy po dokončení vyhodnocení kontrolního cyklu bez zbytečného prodlení. 
 
Další data, sdělovaná organizátorem účastníkům 
Je žádoucí, aby organizátor sděloval vhodným způsobem účastníkům kontrolního cyklu i další skutečnosti, které 
vyplynou z vyhodnocení kontrolního cyklu, např.: 

• Přehled metod a postupů použitých účastníky, IVD a technologie 
• Kritéria pro posuzování výkonnosti účastníků (obvykle formou tolerančních rozpětí - cílových nejistot 

měření) 
• Kontakty na odborné poradce kontrolních cyklů (supervizory), které mohou účastníci požádat o odbornou 

pomoc. 
 
 
4. Doporučení pro účastníky externího hodnocení kvality 
 
Doporučuje se účastníkům archivovat svá výsledková data včetně primárních výtisků, aby tato byla případně 
k dispozici při auditech, a pro možnost řešení případů neshod účastníka s organizátor EHK. 
Účastníkům se doporučuje účast v každém pro ně relevantním typu kontrolního cyklu alespoň 2x ročně. 
V případě neúspěchu v EHK doporučujeme účastníkům následující kroky: 

• detailně prozkoumat možné příčiny na vlastním pracovišti, provést záznam o neshodě a přijmout nápravná 
opatření 

• v případě závažných problémů požádat o konzultaci supervizora, Referenční laboratoř nebo regionální 
odborníky ČSK či představitele Výboru ČSKB  

• zúčastnit se dalšího kontrolního cyklu - v těchto případech organizátor akceptuje dodatečné objednávky 
kontrolních cyklů v průběhu roku (výjimečné objednávky). 
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Schváleno Výborem ČSKB dne 17.10.2006  

prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. místopředseda výboru ČSKB 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. vedoucí RL MZ ČR 
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Příloha č.6 
POINT-OF-CARE TESTING (POCT) 

Doporučení ČSKB o správném zavádění a používání POCT 
Spolupracovali: 

 M. Beránek, B. Friedecký, A. Jabor, A. Kazda, L. Nováková, V. Palička, J. Racek, K. Šafarčík, I. Šebesta,  
 

Aktualizace: L. Šprongl, P. Štern, T. Zima 
  
Účel dokumentu  
Dokument se zabývá procesem výběru, používání a sledování přístrojů, zařízení a pomůcek pro měření a rychlou 
diagnostiku (dále techniky) v místě péče o pacienta, které jsou majetkem laboratoře nebo klinického oddělení, u 
nichž je zajištěna supervize (pověřeným pracovníkem centrální laboratoře) nebo dohled nad technikou (pověřeným 
pracovníkem klinického oddělení). Dokument podporuje vznik a činnost týmu pro POCT a jeho členům usnadňuje 
orientaci v problematice zavádění a provádění POCT.  
Dokument se nezabývá definováním podmínek pro využívání techniky vlastněné pacienty a měřením v domácích 
podmínkách. V případě potřeby, nebo měří-li pomocí techniky v ambulantních nebo domácích podmínkách 
zdravotník, lze části dokumentu aplikovat i na tento typ používání techniky pro POCT. 
  
  
Obsah 
 
Úvod 
Definice a terminologie 
Proces POCT 
Glukometry 
Literatura 
Odkazy na jiné dokumenty 
 
 
1. Úvod 
Definice POCT 
POCT představuje optimalizaci diagnostického procesu současnou integrací měření, monitorování a fyziologických 
pozorování v místě péče o nemocného, kdekoli je to potřebné (obecná definice). Zahrnuje používání techniky u lůžka 
(včetně přenosných analyzátorů), v ambulanci a nebo techniky vlastněné pacientem.  
 
POCT tvoří nedílnou součást laboratorní diagnostiky a má pevné místo v organizačním uspořádání laboratorní 
medicíny. Optimální je řízený proces zavádění a efektivního využívání POCT. 
 
Doba odezvy při práci v režimu POCT musí být kratší než je doba odezvy laboratoře. 
 
 
2. Definice a terminologie 
centrální laboratoř 
Klinická laboratoř zajišťující hlavní objem služeb ve zdravotnickém zařízení, jejíž pracovníci mají potřebné znalosti, 

kvalifikaci a zácvik pro používání techniky principiálně blízké typu měření používaného v rámci POCT a obvykle 

zajišťující supervizi 

doba odezvy (turnaround time, TAT) 
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Interval mezi odběrem primárního vzorku laboratorním personálem nebo obdržením ze zevního zdroje a vydáním 
výsledků požadujícímu poskytovateli zdravotní péče (čas od odběru k výsledku) nebo interval mezi přijetím 
požadavku a vydáním výsledků požadujícímu poskytovateli zdravotní péče (čas od požadavku k výsledku) 
(ČSN ISO 15189: 2004) 

  

dodavatel 
Subjekt zajišťující dodávku techniky POCT, servisní služby a podporu organizace využívající POCT 
  
EQA 
Externí posuzování kvality (External Quality Assessment), externí hodnocení kvality (EHK) 

  
IQC 
Vnitřní řízení kvality (Internal Quality Control) 

  
klinické oddělení 
Strukturální jednotka organizace zajišťující klinickou péči o pacienta, na které se provádí POCT 
  
klinická laboratoř (medical laboratory, clinical laboratory) 
Zařízení pro biologické, mikrobiologické, sérologické, chemické, imunohematologické, hematologické, biofyzikální, 
cytologické, patologické nebo jiné vyšetřování materiálů pocházejících z lidského těla za účelem poskytnutí 
informací pro diagnostiku, prevenci nebo léčbu jakéhokoli onemocnění nebo poruchy, nebo pro posouzení stavu 
zdraví lidí. Tato vyšetření zahrnují rovněž postupy určování, měření nebo jiného popisu přítomnosti nebo 
nepřítomnosti různých látek nebo organismů v těle. Zařízení provádějící pouze odběry nebo přípravu vzorků (nebo 
obojí) nebo zajišťující pouze odesílání bez faktického vyšetřování se za laboratoře nepovažují. 
(ISO 15189: 2003) 
  
koordinátor POCT 
Osoba pověřená vedoucím projektu POCT, zajišťující jednotný přístup k POCT na více lokalitách zdravotnického 
zařízení, supervizi, dohled a měření.  
(Point-of-care in vitro diagnostic (IVD) testing; CLSI Document AST02-A, 1999,). 
  
kritické meze 
Hranice výsledků měření, při jejichž překročení směrem nahoru nebo dolů je vysoká pravděpodobnost ohrožení 
života nebo určitých vitálních funkcí 
  
kritické výsledky 
Výsledky měření překračující kritické meze 
  
měření 
Soubor činností s cílem určení hodnoty veličiny 
(VIM 2.01, ČSN ISO 10012-1) 
  
osoba provádějící měření 
Osoba pracující na klinickém oddělení, podléhající vedoucímu klinického oddělení a metodicky 
vedená osobou provádějící supervizi 
  
osoba provádějící supervizi 
Osoba s kvalifikací v některém z oborů laboratorní medicíny, podléhající vedoucímu centrální laboratoře nebo sám 
vedoucí laboratoře 
  
POCT (point-of-care testing) 
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provádění měření a testů in vitro mimo centrální  nebo klinickou laboratoř obecně poblíž nebo v místě péče o 
pacienta, založené na moderních technologiích dovolujících jednoduché a při tom správné a přesné měření  
supervize 
Vyšší úroveň mechanismu dozoru nad technikou pro POCT prostřednictvím pověřeného laboratorního odborníka 

s odpovídající kvalifikací, vzděláním a potřebnými znalostmi. Jedná se obvykle o pracovníka centrální laboratoře. 

  
tým pro POCT 
Multidisciplinární skupina pracovníků jmenovaná vedením organizace, která se zabývá výběrem, zavedením, 

efektivním využíváním a monitorováním POCT 

  
 
3. Proces POCT 
 
Složení týmu pro POCT 
• vedoucí projektu POCT (doporučenou osobou je jeden z vedoucích pracovníků laboratorních oborů), 
• další členové multidisciplinárního týmu (doporučené složení zahrnuje pro nemocniční využívání POCT vedoucí 

klinických oddělení, kde se POCT bude provádět, koordinátora POCT, lékaře se zaměřením na metabolickou 
péči nebo rychlou lékařskou pomoc, zástupce vedení organizace, zástupce středního zdravotnického personálu, 
odborníka na výpočetní techniku apod.). 

 
Úkoly týmu pro POCT 
Jsou následující: 
• navrhnout obecnou strategii POCT, 
• definovat medicínské a technické  požadavky, 
• určit požadavky na pracovníky, 
• zajistit kvalitu všech procesů POCT, definovat způsob řízení kvality  
• zajistit dostupnost zdrojů a informací na podporu POCT 
• monitorování všech procesů POCT, zavádění nápravných opatření 
• zajistit odpovídající dokumentaci,  
• rozhodnout o konečném modelu POCT, včetně záložních metod měření 
• určit postupy pro úvodní a průběžné hodnocení přístrojů a metod, pro hodnocení klinické a ekonomické 

efektivity POCT. 
 

Všeobecné lékařské požadavky zahrnují alespoň: 
 
• určení použití (diagnostika, monitorování, screening, léčba, postupy pro vyloučení nebo potvrzení nemoci, jiné), 
• určení rozsahu prováděných testů, 
• určení potřebné terapeutické doby odezvy, 
• určení cílové vyšetřované populace pacientů, 
• definici kritických mezí  
• určení základních terapeutických reakcí na kritické výsledky,  
  
Všeobecné analytické požadavky zahrnují alespoň: 

 
• Prokazatelnou účast subjektu v systému EQA po celou dobu používání vyšetření v režimu POCT a trvale 

doložitelný a relevantní způsob provádění IQC. 
• Není-li pro dané vyšetření dostupný systém EQA, je podmínkou existence dokumentovaného lokálního a 

relevantního způsobu provádění IQC po celou dobu používání vyšetření v režimu POCT. 
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• Vedení technické a zdravotnické dokumentace. Technickou dokumentací se rozumí veškerá dokumentace 
týkající se vlastní techniky nebo pomůcky pro POCT a dokumentace provozní, která zahrnuje i záznamy o IQC 
a EQA. Zdravotnickou dokumentací se rozumějí nálezy a výsledkové listy. Dokumentace se musí archivovat. 

 
Požadavky na pracovníky 
POCT je založeno na předpokladu, že měření provádějí pracovníci bez specializované laboratorní erudice. Je proto 
nutné zajistit potřebnou úroveň znalostí a dovedností pro všechny úrovně pracovníků, kteří se procesu POCT 
zúčastní. To umožní edukace v oblasti POCT garantovaná kvalifikovanými laboratorními pracovníky centrální 
laboratoře: 
• teorie přístroje pro POCT, 
• odběr vzorku, zacházení se vzorkem, aplikace vzorku, 
• údržba, 
• řízení kvality (včetně IQC a EQA), 
• měření a dokumentace, 
• zdroje preanalytických a postanalytických chyb, 
• skladování reagencií, 
• hodnocení výsledků, 
• klinický význam měření. 
 
Dále se musí určit pravomoci a zodpovědnosti pracovníků klinického oddělení a pravomoci a zodpovědnosti 
pracovníků centrální laboratoře (koordinátora POCT, osoby provádějící supervizi).  

 
Zajištění kvality  
Analytická kvalita se řídí obecnými mechanismy, které používají klinické laboratoře. Jedná se o vnitřní řízení kvality 
(IQC, Internal Quality Control) a externí posuzování kvality (EQA, External Quality Assessment). Vnitřní řízení 
kvality musí být vždy a pravidelně zajištěno, požadavky je možné odvodit z platných specifikací doporučeného 
systému EQA (limity pro IQC jsou přibližně jednou třetinou limitů pro EQA). Podrobnosti pro  IQC určuje vedoucí 
projektu POCT v souladu s doporučeními odborné společnosti, který rovněž zodpovídá za poučení všech uživatelů. 
Účast v EQA je vyžadována, pokud je organizován kontrolní cyklus. 
Dále se doporučuje pravidelné porovnávací měření mezi jednotlivými přístroji POCT a laboratoří pomocí vzorku 
krve.  
 
Kromě IQC a EQA existují další prvky zajištění  kvality, například: 
 
• kontrola techniky v definovaných intervalech (denní, týdenní, kvartální, servisní návštěvy); v případě 

glukometrů minimálně 1x ročně 
• audity (přezkoumávání doby odezvy, přezkoumávání všech fází procesu), 
• přezkušování znalostí personálu, 
• kontrola dokumentace, 
• verifikace metod a porovnání s centrální laboratoří, 
• kontrola stavu reagencií a přístroje před měřením, 
• dodržování doporučení výrobců, 
• pravidelné školení 

 
Kromě těchto principů je nutné analyzovat kritická místa systému POCT, možná rizika z hlediska kvality všech 
procesů POCT, udělení pravomocí pro odstraňování problémů.  
  
Administrativní požadavky 
Dokumentace související s POCT se řídí obecně platnými pravidly pro technickou a zdravotnickou dokumentaci.. Při 
vydávání výsledků POCT se mohou kombinovat data centrální laboratoře s daty POCT. Vždy se musí zajistit 
identifikace místa původu každého výsledku, tento požadavek se týká rovněž kumulativních nálezů..Dále je třeba 
zajisti přenos výsledků do LIS, pokud to lze. 
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Implementace a technické zabezpečení POCT 
Implementace (zavádění) POCT zahrnuje: 
• proškolení a zácvik všech osob podílejících se na POCT, 
• instalaci techniky, 
• úvodní hodnocení (verifikace) přístrojů a metod  
• zavedení efektivního modelu řízení kvality, 
• zkušební provoz, 
• hodnocení efektivity POCT (ekonomická rozvaha, medicínské hledisko, kvalita POCT), 
• provedení nápravných opatření vyplývajících z hodnocení, 
• rutinní provozu včetně řízení kvality, 
• kontinuální hodnocení kvality provozu, 
• pravidelná kontrola přístrojů a metod 
• pravidelné školení obsluhujícího personálu s ohledem na místní podmínky 
 
 
 4. Glukometry 

Systém zabezpečování kvality glukometrů má komplexní charakter a zahrnuje : 

• validaci měření glukometrem, který byl nově zařazen do používání (po uvedení do provozu, pracovník 
dodavatele a pracovník vykonávající supervizi) 

• úvodní výcvik obsluhujícího personálu ukončený potvrzením (autorizací) osoby (osob) způsobilých k obsluze 
(po uvedení do provozu, pracovník dodavatele a pracovník vykonávající supervizi - garant)  

• periodické prověřování dovednosti obsluhy (1 x za rok, pověřený pracovník vykonávající supervizi - garant) 
• periodické kontroly technického stavu glukometru (1 x za rok, pracovník servisu) 
• provozní analytická kontrola kvality měření prováděná předepsaným způsobem a s předepsanou četností 

minimálně 1x za 2 měsíce (průběžně, obsluhující personál ve spolupráci s laboratoří) 
• v případě pochybností ověření (revalidace) glukometru (pověřený pracovník vykonávající supervizi - garant - 

ve spolupráci s laboratoří). 

Pacienti na inzulínové pumpě nebo s rychlými změnami potřeby inzulínu musí být kontrolováni i v laboratoři.  
 
Všechny hodnoty nad 15 mmol/l a pod 3 mmol/l musí být ověřeny v laboratoři. 
 
Glukometry nesmí být použity pro pacienty s poruchami periferního oběhu (např.: dehydratace, hyperglykemicko-
hyperosmolární stav, hypotenze, šok), pro pacienty na kyslíkové terapii, pacienty s vysokými dávkami redukujících 
látek (jako kyselina askorbová), dialyzované pacienty, novorozence a pacienty s významnou hyperlipidémií. 
 
Glukometry se kontrolují vzhledem k laboratoři nejméně 1x za 2 měsíce. Maximální povolená odchylka hodnoty 
stanovené glukometrem v krvi od hodnoty stanovené laboratoří v téže krvi (plazmě) je 15%. (Je vhodné použít 
vzorky s následujícími koncentracemi: 10-30% nad spodní hranicí pracovního rozsahu glukometru; 4,1 – 7,1 mmol/l; 
10-30% pod horní hranicí pracovního rozsahu glukometru. 
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6. Odkazy na jiné dokumenty 

• NCCLS: Point-of-care in vitro diagnostic (IVD) testing. 
CLSI Document AST02-A, 1999 

• ČSN ISO 15189: 2004. Zdravotnické laboratoře. Zvláštní 
požadavky na jakost a kompetenci  
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• ISO 22870: 2006. Point-of-Care testing – Requirements 
for quality and competence  

• ISO/FDIS 22870:2006 

• ISO/DIS 9001: 2000. Systém managementu jakosti. 
Požadavky. 

• http://www.aacc.org/AACC/members/divisions/cpoct/ 
• http://www.pointofcare.net/ 
• http://www.bloodgas.org/ 
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Schváleno Výborem ČSKB dne 17.10.2006 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. předseda výboru ČSKB 
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Příloha č.7 
Stav akreditací 

 
Schváleno - vyšší typ Schváleno - nižší typ V jednání 

FN Hradec Králové FN Ostrava 
FN Královské 
Vinohrady 

FN Plzeň FN Bulovka   
FN Motol MN Ústí nad Labem   
VFN Praha Slezská nemocnice Opava   
FN Olomouc Nemocnice Znojmo   
FN U sv. Anny Nemocnice Havířov   
Nemocnice na Homolce Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov   
FN Brno Bohunice Oblastní nemocnice Jičín   
IPVZ Praha Oblastní nemocnice Kladno   
IKEM Praha Oblastní nemocnice Náchod   
  Nemocnice Nové Město na Moravě   

 
  


