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Zpráva č. 5 z jednání výboru ČSKB  
září 2006 

 
1. Kontrola a schválení zápisu č. 4 

• Výbor schválil zápis č.4 bez dalších připomínek. 
 

2. Doporučení společnosti – aktualizace, nové návrhy – T. Zima 
• Prof. Zima informoval o přípravě aktualizace doporučení společnosti – viz zápis č. 2 
• Výbor projednal a schválil aktualizaci Stanoviska ČSKB k personálnímu vybavení pracovišť 

klinické biochemie v souladu se stavovským předpisem ČLK č.2 (viz příloha č.1). 
 

3. EC4, IFCC, FESCC – A. Jabor 
• Ing. Šprongl informoval o projednávání stanoviska pracovní skupiny EC4 k akreditaci laboratoří. 

V létě probíhala e-mailová diskuse k návrhu EA týkající se předmětu akreditace před podzimními 
jednáními. Dále bylo k diskusi v pracovní skupině rozesláno upravené doporučení o validacích. 

• Prof. Jabor a prof. Palička informovali o přípravě a programu konference 2nd Symposium 
Education & Training in Clinical Chemistry & Laboratory Medicine 2006 – aktualizovaný 
program a web symposia (http://www.cbttravel.cz/labmed2006/ ) jsou dostupné z webové stránky 
společnosti, rozpočet akce je vyrovnaný, výbor ČSKB podpoří účast členů ČSKB, kteří se 
prokazatelně věnují především postgraduálním edukačním aktivitám: 

a) pokud účastník (člen ČSKB) nežádá ubytování, podpoří výbor ČSKB učitele s pravidelnou a 
prokazatelnou účastí na postgraduálním vzdělávání lékařů nebo analytiků úhradou sjezdového 
poplatku 130 EUR do počtu až 10 účastníků na základě žádosti adresované vědeckému sekretáři, b)  
pokud účastník (člen ČSKB) žádá v rámci konání sympózia zajištění ubytování, podpoří výbor 
ČSKB učitele s pravidelnou a prokazatelnou účastí na postgraduálním vzdělávání lékařů nebo 
analytiků úhradou plné výše registračního poplatku 200 EUR do počtu až 5 účastníků na základě 
žádosti adresované vědeckému sekretáři. 

• Prof. Jabor informoval o odeslání odpovědi na dotazník prof. Horvath (EC4) týkající se informací o 
laboratořích v ČR. Vyplnění bylo komplikováno skutečností, že čas na vyplnění byl pouze 1 týden a 
některé požadované údaje v ČR nejsou sledovány, např. ÚZIS prozatím nerozlišuje kategorie 
státních a soukromých laboratoří. Zasedání EC4 a vyhodnocení dotazníku proběhne v Budapešti ve 
dnech 9.-10.12.2006. 

• Návrh na nominaci do edukační komise IFCC - výbor nenavrhuje žádného kandidáta – odpověď 
zašle prof. Jabor. 

• Prof. Jabor seznámil výbor s rozporuplnými názory AACC k diskusi týkající se nového 
doporučeného názvu pro glykovaný hemoglobin (viz zápis č.3 a zápis č.4). 

• Výbor společnosti na příštím zasedání projedná návrh na ocenění FESCC. 
• Výbor souhlasí s členstvím Kyperské společnosti pro klinickou biochemii v IFCC, odpověď 

hlasování odešle prof. Jabor 
• President FESCC prof. Blaton avizoval národním společnostem, že bude distribuován informační 

materiál týkající se spojení FESCC a EC4, do prosince 2006 lze podávat návrhy a nominace pro 
nově vzniklou instituci 

• Výbor nominoval prof. Jabora do mezinárodního přípravného výboru pro EUROMEDLAB 2009 
v Innsbrucku (odeslat do 1.10.2006) 

 
4. web společnosti  

Projednání bodu bylo odloženo. 
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5. NASKL, Rada pro akreditace 
Zasedání výboru se účastnila ing. A. Fišerová - ředitelka NASKL. 

• Ing. Fišerová seznámila výbor s aktuálním začleněním a aktivitami NASKL (www.naskl.cz ), viz 
rovněž Příloha č.6 (Upozorneni_22.9.2006). 

• Posuzování a zvyšování kvality v rámci klinických laboratoří - od 1.1.2006 lze zařadit laboratoř 
k posuzování v rámci Auditu I, které vychází z národních akreditačních standardů. 

• Zařazení do Registru laboratoří bude podmíněno úhradou poplatku, který bude využit pro edukační 
činnost NASKLu a odborných společností. 

• Ve spolupráci NASKL a ČIA je pro posuzování odborné způsobilosti laboratoří vyškoleno cca 40 
odborníků, kteří jsou zařazeni do společné databáze NASKL a ČIA  

• V současné době jsou naplánovány první Audity I s podepsány smlouvy související s touto činností 
• Výbor se domnívá, že nastal čas pro aktualizaci a veřejnou oponenturu národních akreditačních 

standardů v kontextu se současnou legislativou. Výbor pověřil prof. Jabora a ing. Šprongla, aby 
navrhli aktualizaci národních akreditačních standardů z pohledu klinické biochemie do 11/06 a aby 
podnět k aktualizaci přednesli rovněž při jednání Rady pro akreditaci ČLS JEP. 

• Výbor otevřel diskusi o názvu NASKL – Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře, 
který neodráží přesně činnosti uvedené ve zřizovací listině a požádal zástupce společnosti v Radě 
pro akreditaci (prof. Jabor, prof. Palička, ing. Šprongl), aby iniciovali změnu názvu, která bude lépe 
odrážet poslání NASKL, tj. zejména edukaci v oblasti zvyšování kvality poskytovaných služeb. 

• Výbor konstatoval, že bude informovat MZ ČR o tom, že podporuje jakékoliv aktivity vedoucí ke 
zvyšování kvality práce v laboratoři – (ISO 9001, ISO 15189, ISO 17025, činnost NASKL, procesy 
akreditace nemocnic, apod.) 

 
6. Časopisy – FONS – T. Zima 

Zasedání výboru se zúčastnili zástupci firmy Stapro - ing. Jirsa a p. Adamec. 
• Výbor byl informován o historii a současnosti vydávání bulletinu FONS, kdy zejména v minulosti 

FONS byl jedním z hlavních informačních zdrojů pro členy nejen společnosti klinické biochemie.  
• Výbor konstatoval, že lhůty vydávání bulletinu v současné době nevyhovují požadavkům na 
časovou dostupnost pravidelně podávaných informací, otázkou může být i menší zájem autorů 
přispívat do jednotlivých rubrik bulletinu. 

• Byla otevřena diskuse o možnosti spojení či převedení některých rubrik do časopisu Klinická 
biochemie a metabolismus, toto řešení výbor nepovažuje prozatím za vhodné vzhledem k 
charakteru obou časopisů i heterogenitě cílových skupin, kterým jsou časopisy určeny. 

• Ing. Jirsa informoval o představách revitalizace obsahu bulletinu FONS  
• Firma Stapro předloží do konce roku výboru společnosti kroky jak oživit bulletin a návrh smlouvy o 

spolupráci mezi společností a firmou Staro týkající se bulletinu FONS. 
• Bylo konstatováno, že nejsou žádné překážky, aby mohla jakákoliv firma inzerovat v časopise 

Klinická biochemie a metabolismus. Společnost LexisNexis a firmy o této skutečnosti bude 
informovat ing. Šprongl. Limity umístění a rozsahu inzerce v časopise Klinická biochemie a 
metabolismus budou projednány výborem společnosti a redakční radou časopisu v listopadu 2006. 

 
7. Organizace odborných akcí – členové výboru. 

• FONS 2006  
 program  
 příprava předání čestných členství společnosti 

•  Sjezd ČSKB 2007 – příprava  
 Prim. M. Verner spolu s M. Šenderovou (CBT) informovali o přípravě sjezdu společnosti 
 Termín 23.-25.9.2007 v Českých Budějovicích 
 Prim. Verner osloví koordinátory jednotlivých bloků se žádostí návrh přednášejících a témat 

přednášek, které zašlou do konce listopadu prim. Vernerovi 
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− M.Šenderová informovala výbor o návrhu rozpočtu sjezdu ČSKB společností CBT. 
Rozpočet je ve stejné výši jako pro sjezd v roce 2005 a  je vyrovnaný. Výše registračních 
poplatků bude též shodná s rokem 2005.  

− Výbor společnosti souhlasí s úhradou paušálu ve výši 10 000,- Kč Nemocnici České 
Budějovice a.s. za činnosti související se zabezpečením 8. sjezdu ČSKB  

− Další informace o přípravě sjezdu se bude projednávat  na výboru společnosti dne 22.11. 
2006 

• Plán akcí pro rok 2007 - návrhy pro zařazení do plánu se soustředily u prof. Racka, sestavení verze 
pro zpracování rozpočtu a pro zveřejnění připraví z dodaných podkladů ing.Vávrová 

• Hospimedica – konference Lékař v praxi a jeho spolupráce s klinickou laboratoří se koná dne 
25.10.2006 v Brně -  výbor bere na vědomí (program dostupný na adrese: 
http://www.cls.cz/archiv/hospimedica.pdf ) 

• Slavnostní pracovní odpoledne k životnímu jubileu doc. Šterna se uskuteční dne 31.10.2006 v Praze 
(program viz příloha č. 2). 

 
8. Zpráva pokladníka – L. Šprongl 

• Informace o stavu hospodaření ČSKB - aktuálně výdaje 621 000,- Kč, na účtu 1 350 000,- Kč 
• Výbor schválil nákup knih ve výši 340 000,- Kč a časopisů ve výši 250 000,- Kč  
• Ing. Šprongl připraví do konce září pro ČLS JEP návrh rozpočtu s ohledem na odborné akce 

plánované pro rok 2007 
• Definitivní vyúčtování Biolabu 2006 bylo uzavřeno se ztrátou 484,- Kč.  
• Výbor společnosti schválil pořízení nového PC pro sekretariát společnosti a barevné tiskárny pro 

vědecký sekretariát společnosti v celkové hodnotě 25.000,- Kč. 
 

9. Zpráva vědeckého sekretáře – J. Vávrová  
• Výbor vyhověl žádosti o podporu účasti na zaharaniční vzdělávací akci (International Free Radical 

Summer School 2006, Biomarkers of oxidative stress and responses) MUDr. Daniela Rajdla 
udělením cestovního grantu ve výši požadovaných 150 EUR. 

• Výbor projednal přihlášky do ČSKB -  novými členkami se staly: Mgr. Andrea Klimíčková 
(Valašské Meziříčí), Mgr. Lucie Zelená (Žďár nad Sázavou) a Ing. Šárka Coufalová (Jihlava) 

• Výbor projednal a schválil udělení Hořejšího medaile v roce 2007 prof. MUDr. M. Englišovi, DrSc. 
• Na doporučení předsedy hodnotící komise prof. Masopusta uděluje výbor cenu „Za nejlepší 

publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou v r. 2005“ Doc. MUDr. Martě 
Kalousové, Ph.D. a spolupracovníkům za práce publikované v r. 2005: M. Kalousová, T. Zima, V. 
Tesař, S. Dusilová-Sulková, J. Škrha: Advanced glycoxidation end products in chronic diseases - 
clinical chemistry and genetic background. Mutation Research 579 (2005) 37–46 a M. Kalousová, 
L. Novotný, T. Zima, M. Braun and L. Vítek: Decreased levels of advanced glycation end-products 
in patiens with Gilbert syndrome. Cellular and Molecular Biology 51 (2005) 387-392. 

 
10. Podklady pro plenární schůzi – členové výboru 

• Byla projednána příprava podkladů pro plenární schůzi, která se bude konat na sympoziu FONS: 
 Návrh koncepce činnosti výboru v dalším období – prof. Zima, prof. Racek (Příloha č.4) 
 Zpráva o činnosti minulého výboru – prof. Jabor 
 zpráva vědeckého sekretáře včetně informace o sekci biochemických laborantů – Ing. 

Vávrová 
 zpráva o hospodaření – Ing. Šprongl 
 zpráva revizní komise – Dr. Louženský 
 IFCC - prof. Jabor 
 informace KVVPOZ – dr. Gottzmannová 
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11. KVVPOZ -D. Gotzmannová 

• Informace o udělování kreditů za odborné akce  
• Informovala o připomínkovém řízení k novele zákona 96/2004 Sb. 
• Prof. Palička požádal výbor o oficiální oslovení MZ ČR o rovném přístupu farmaceutů k 

postgraduálnímu vzdělávání. Snahou výboru je, aby byl rovnoprávný přístup všech VŠ pracovníků 
ke kvalifikačnímu vzdělávání. Prof. Palička byl požádán o vypracování stanoviska, které výbor 
projedná. Dr. Gotzmannová upozornila, že § 43 odst. 4 zákona 96/2006 zařazení farmaceutů 
pracujících v klinických laboratořích umožňuje. 

 
12. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská 

• „Ohlédnutí za Biolabem 2006“ bylo zveřejněno na webu společnosti ČSKB, text bude otištěn také v 
bulletinu FONS. 

• Výbor sekce biochemických laborantů připravil plán akcí na příští rok, který byl zaslán Ing. 
Vávrové 

• Výbor sekce biochemických laborantů odsouhlasil (4:1) návrh na dvouletý interval konání sjezdu 
biochemických laborantů Biolab, příští se tedy uskuteční v roce 2008 v Brně. Výbor poděkoval za 
vstřícnost a ujistil sekci, že pořádání a podpora Biolabů je jednou z priorit výboru společnosti. 

 
13. Různé  

• Zpráva o pokračování analýz dat plátců z Jihomoravského kraje – výbor souhlasí s odměnou ve výši 
5000,- Kč pro doc. Šterna a dr. Bilyka za zpracování analýzy. 

• Prof. Jabor požádal výbor o podporu k oslovení hematologické společnosti pro zapojení oboru 
hematologie do vzdělávacího programu se společným kmenem (viz příloha č.5 zápisu č.3). Prof. 
Jabor připraví dopis předsedovi České hematologické společnosti ČLS JEP doc. Čermákovi, za 
ČSKB podpoří výzvu prof. Zima. 

• Tiskové materiály pro EUROMEDLAB 2007 (Amsterdam) budou distribuovány se sjezdovými 
materiály konference FONS. 

• Prof. Jabor informoval o problematice akreditace pracovišť pro postgraduální vzdělávání. 
Akreditační komise se potýká s neúplnými podklady, problémem jsou nevyhovující kvalifikační 
předpoklady školitelů. Výbor konstatuje, že školitelem musí splňovat podmínku plně atestovaného 
odborníka v oboru klinická biochemie. Je třeba zpracovat požadavky pro mezioborové minimum ne 
zbytné v integrovaných laboratořích. 

• Prof. Zima informoval o přípravě vydání metrologické příručky SEKK a ČSKB. Žádost ing. Budiny 
týkající se finanční dotace vydání Metrologické příručky ze zdrojů IFCC určených na vzdělávání 
pro členy ČSKB předseda odročil. 

• Prim. Kalla požádal o zaslání vzoru informovaných souhlasů pro potřeby ČLK – vyřízeno 
• Prof. Zima informoval o stanovisku RL ke stanovení lipázy v rámci EHK SEKK, se kterým se 

výbor ČSKB ztotožnil a souhlasí s názorem Referenční laboratoře (viz Příloha č.5) 
• Prof. Zima informoval o odpovědích zdravotních radů krajů, představitelů pojišťoven a SÚKL na 

dopis výboru společnosti (viz příloha č. 5 zápisu č. 4) s kladnou odezvou na spolupráci při 
dodržování vyhlášky č. 453/2004 Sb. a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Tato cesta 
předpokládá, že do rámcových smluv pojišťoven budou zapracovány požadavky na splnění 
certifikátu v EHK, pokud je tento dostupný (předpoklad veřejně přístupného seznamu 
certifikovaných analytů). 

• Bylo zasláno stanovisko výboru ČSKB k dopisu MUDr. Ambrožové k dodržování stanoviska ČLK 
2/2002. (viz Příloha č.1)  

• Prof. Zima informoval o sumarizaci připomínek zpracovaných po e-mailové diskusi členů výboru 
k prováděcím vyhláškám k zákonu o neziskových nemocnicích. Materiál byl odeslán na ČLK, ČLS 
JEP a MZ ČR. (Příloha č. 3). Výbor považuje návrh prováděcí vyhlášky za nevyhovující. 
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Příští jednání: 17. října  2006 v 9.30 hod., ÚKBLD Praha  
Další jednání: 22.11.2006 v 9.30, Praha 
 
Zapsala M. Beranová a J. Vávrová 
Za správnost: T. Zima 
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Příloha č. 1 
 

Stanovisko ČSKB k personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie ke stavovskému 
předpisu č. 2 ČLK. 

   Úvazek lékaře  Úvazek analytika  Dostupnost  
Laboratoř 
poskytující 
služby pro 
akutní lůžkovou 
péči  

min. 0,5, 
pokud je ve 
funkci 
vedoucího 
lékaře pak 
min. 0,8  

min. 0,5, pokud je ve 
vedoucí funkci pak 
min. 0,8  

fyzická denní přítomnost 
obou odborníků  

Laboratoř 
poskytující 
služby pro 
ambulantní 
specialisty  a PL 

min. 0,5, 
pokud je ve 
funkci 
vedoucího 
lékaře pak 
min. 0,8  

min. 0,5, pokud je ve 
vedoucí funkci pak 
min. 0,8  

fyzická denní přítomnost 
alespoň jednoho 
z odborníků, druhý denně 
dostupný pro poskytování 
telefonických konzultací  
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Příloha č. 2 
 

ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha 
Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP 

Katedra klinické biochemie IPVZ  
 

si Vás dovolují pozvat na 
 

slavnostní pracovní odpoledne 
u příležitosti životního jubilea 

doc. RNDr. Petra Šterna, CSc., 
 

které se koná dne 31.10.2006 
 v posluchárně ÚKBLD, pavilon N - přízemí, VFN, U Nemocnice 2, Praha  

od 13 hodin 
 

Moderátor pracovního odpoledne: T. Zima 
 
 
Program 
 
P. Štern, B. Trnková, I. Šebesta, T. Zima: Výuka biochemie a klinické biochemie v původních zemích EU  
 
J. Škrha: Novinky v biochemii metabolického syndromu 
 
V. Bartoš, K. Šafarčík: Význam mezioborové spolupráce v oblasti externího posuzování jakosti 
imunoanalytických vyšetřovacích metod 
 
A. Jabor: Transport vody přes biologickou membránu  
 
J. Vávrová, M. Ulrychová, J. Hons: Optické izomery aminokyselin v laboratoři a v diagnostice 
neuropsychických onemocnění 
 
R. Průša: Metody a význam stanovení nutričních hormonů. 
 
T. Zima, D. Springer: Nádorové markery na počátku 21. století. 
 
Občerstvení 
Předpokládané ukončení pracovního dne do 16.00 hod. 
 
 

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. 
vědecký sekretář ČSKB 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
předseda ČSKB 

přednosta ÚKBLD 
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 

vedoucí katedry klinické biochemie IPVZ 
 

 
podpořeno firmou Abbott Laboratories s.r.o. 



 8

Příloha č. 3 
 
Vážený pan 
MUDr. Milan Kubek 
president ČLK  
Lékařská 2 
150 30 Praha 5 
 

V Praze dne 8.září 2006   
 
 
Vážený pane presidente, 
 
 dovolujeme si Vám zaslat připomínky v rámci vnitřního připomínkového řízení Vám k 
návrhu vyhlášky, kterou se stanoví věcné a technické vybavení zdravotnických zařízeních a 
kapacity izolačních lůžek a k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví personální vybavení 
zdravotnických zařízeních včetně příloh. 
 
1/ Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví věcné a technické vybavení zdravotnických 
zařízeních a kapacity izolačních lůžek 
 
Příloha 2 
 
I. 2) Standardní lůžková stanice  
Vybavení stanice: na stanici: 

-Glukometr - VYŘADIT 
V případě vybavení glukometrem je nutné zajistit supervizi pracovníky laboratoře a zajištění provádění 
kontroly přístroje. Toto nařízení povede ke zvýšení nákladů péče, protože vyšetření glukometrem je 
výrazně dražší než vyšetření v laboratoři. Ve velkých zdravotnických zařízeních s vybudovaným 
systémem transportu vzorků do laboratoře tento požadavek ztrácí význam. Domníváme se, že jako 
minimální požadavek není nutné mít glukometr na každé lůžkové stanici. 
 
II. 3. Jednotky intenzívní péče 
Analyzátor krevních plynů, ionometr a stanovení hematokritu je pouze uvedeno u  
Resuscitační péče v dětské kardiologii a dětské kardiochirurgii. Zde jsou uveden vyšetření a nikoliv 
přístroje !! 
Domníváme se, že toto není nutné mít jako minimální požadavek, protože záleží od typu zdravotnického 
zařízení 
 
Navrhujeme vyřadit. 
přístroj Počet 
krevní plyny, ionty, hematokrit 1 na stanici 
 
III. 4. Vysoce specializované obory akutní lůžkové péče 
b. Kardiochirurgie 

- … analyzátor krevních plynů, Haemochron – toto je FIREMNÍ NÁZEV !!!!!!, správně 
má být uvedeno – analyzátor srážení krve ?? 
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IV. 6) Odborný léčebný ústav a odborný lázeňský léčebný ústav tuberkulózy a respiračních 
     nemocí  

Přístrojové požadavky 
- základní biochemická a hematologická laboratoř - VYŘADIT 

Domníváme se, že tento požadavek je zbytečný a neekonomický. Postačuje pouze Dostupnost biochemické a 
hematologické laboratoře  
 
Příloha 3  
Tato příloha úplně vynechala základní vyšetřovací-laboratorní obory jakými je hematologie, imunologie, 
toxikologie, mikrobiologie !!!!!!! 
 
2. Požadavky pro jednotlivá pracoviště 
A - Pracoviště klinické biochemie   
1. laboratoř provozní: 

- laboratorní stoly, židle, digestoř, odstředivky stolní, chladničky, mrazící a 
hlubokomrazící boxy, dřez, umývadlo, váhy a předvážky, ultrazvuková čistička, 
termostaty,    mikroskop, kontejnery zvlášť na biologický a komunální odpad,  
 
TATO ČÁST JE OPRAVENA 
- laboratorní přístrojová technika odpovídající zaměření laboratoře resp. spektru vyšetřovaných 
analytů ( např. automatické biochemické analyzátory, automatické imunochemické analyzátory, 
jednoúčelové analyzátory pro stanovení glukózy, analyzátory krevních plynů, spektrofotometr, 
zařízení pro elektroforézu, pro pracoviště vyššího typu - dále ještě kapalinový  a plynový 
chromatograf,  atomový absorpční spektrometr, hmotnostní spektrometr nefelometr, osmometr, 
zařízení pro imunofixaci, kapilární elektroforéza  

 
2. odběrová místnost 

- odběrové křeslo pro pacienta, pojízdná stolička pro laboranta, pojízdný stolek pro 
nástroje - VYŘADIT, stůl přístrojový nebo manipulační nebo pracovní deska, lehátko,  
skříň na nástroje a odběrové pomůcky, dřez  - VYŘADIT , umývadlo, prostředky 
k neodkladné resuscitaci, chladnička , váha  

 
 
Příloha 5 
2. Zdravotnické dopravní prostředky 
A - Sanitní vozidla 
a)   sanitní vozidla rychlé lékařské pomoci (RLP) 

-         elektronickým glukometrem  
 navrhujeme pouze uvést - glukometr 
 
 
Příloha 6  
Část B - b) vozidla pro rychlou přepravu odborníků, krve a krevních derivátů a biologických 
materiálů 
V případě přepravy krve, krevních derivátů a biologického materiálu musí být vozidlo vybaveno 
vhodným typem boxu určeného ke krátkodobému skladování jeho obsahu s čidlem na měření 
teploty. 



 10

• Doporučujeme vynechat v názvu přeprava odborníků. Připadáván velmi podivné 
spojovat transport krve s transportem odborníků !!?? 

•  

 

Návrh: 

Část B - b) vozidla pro rychlou přepravu krve a krevních derivátů a biologických materiálů 
V případě přepravy krve, krevních derivátů a biologického materiálu musí být vozidlo vybaveno 
vhodným typem boxu určeného ke krátkodobému skladování jeho obsahu s čidlem na měření 
teploty. 
Část B - c) vozidla pro rychlou přepravu odborníků 
 
2/ Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví personální vybavení zdravotnických zařízeních včetně 
příloh. 
 
Uvedená vyhláška úplně pomíjí !!! minimální personální vybavení pracovišť komplementu – klinická 
biochemie, radiodiagnostika, nukleární medicína, imunologie, hematologie, které jsou nedílnou součástí jak 
ambulantních tak lůžkových zdravotnických zařízení. 
 
Zde přikládáme   

Stanovisko ČSKB k personálnímu vybavení pracovišť klinické biochemie  

   Úvazek lékaře  Úvazek analytika  Dostupnost  
Laboratoř 
poskytující služby 
pro akutní lůžkovou 
péči  

min. 0,5, pokud 
je ve funkci 
vedoucího lékaře 
pak min. 0,8  

min. 0,5, pokud je ve 
vedoucí funkci pak min. 0,8 

fyzická denní přítomnost obou 
odborníků  

Laboratoř 
poskytující služby 
pro ambulantní 
specialisty  a 
praktické lékaře   

min. 0,5, pokud 
je ve funkci 
vedoucího lékaře 
pak min. 0,8  

min. 0,5, pokud je ve 
vedoucí funkci pak min. 0,8 

fyzická denní přítomnost alespoň 
jednoho z odborníků, druhý denně 
dostupný pro poskytování 
telefonických konzultací  

     Vážení, 

závěrem je nutné konstatovat, že uvedené návrhy vyhlášek jsou připraveny velmi nekvalifikovaně bez 
přizvání odborníků jednotlivých oborů a opomenutí významných lékařských odborností. 

     S pozdravem 

prof. MUDr. Tomáš Zima , DrSc. 
předseda ČSKB 
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Příloha č.4 
 
Koncepce činnosti výboru ČSKB 
Tomáš Zima, Jaroslav Racek 
Prezentace pro plenární schůzi 
  
Odborné zaměření společnosti 
• Vytváření a aktualizace odborných doporučení  

o Edukační chrakter 
o Spolupráce s ostatními odbornými společnostmi 

• Aktualizace doporučení  
o Spojení doporučení týkající se POCT v souladu s normou ISO 22870 a dalšími mezinárodními 

doporučeními – koordinátor  - prof. Zima 
o Externí kontrola kvality – doporučení č.1 – koordinátor - prof. Zima, ing. Šprongl 
o Interní kontrola kvality – koordinátor  - dr. Radina 

 
Odborné zaměření společnosti 
• Návrh nových doporučení 

o Transport materiálu (logistika apod.) – preanalytická fáze – pracovní skupina – vedená prof. 
Rackem 

o Kardiomarkery – koordinátor - prof. Engliš 
o Screening thyreopatií - koordinátor – prof. Palička 

• Jednání o spolupráci se společností praktického lékařství v rámci edukace a doporučených postupů –prof. Zima  
• Aktualizace NČLP  
 
Organizace odborných akcí 
Kvalita by měla být preferována nad kvantitou 
• Sjezd společnosti 1x za 2 roky 
• BIOLAB – 1x za 2 roky 
• Podpora regionálních a monotématických akcí 
 
Náš časopis - KBM 
• Aktuální informace z oboru  
• Zápisy z jednání výboru společnosti 
• Možnost inzerce mimo titulní stranu 
• Vydat supplementum s platnými doporučeními společnosti - 2007 
 
Spolupráce s našimi partnery 
• Česká lékařská komora 
• KVVPOZ 
• Odborné společnosti 
• Orgány státní správy 
• Zdravotní pojišťovny  
• SEKK 
• CZEDMA 
• …. 
 
Akreditace   
• Prosazování kvality práce a systému jakosti v laboratořích za jasných a transparentních podmínek v souladu 

s mezinárodními doporučeními a postupy a reálnými možnostmi  
• NASKL - Rada pro akreditace – ČIA 
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Motto pro práci práci výboru:  
• Podstatné pro činnosti společnosti budou Vaše podněty a náměty  
• Příští plenární schůze – bude delší, aby byl čas na diskusi ??! 
• Hájení zájmů a postavení našeho oboru a jejích pracovníků. 
• Vytváření kolegiálního prostředí podporující rozvoj oboru a jejích členů.  
• Odstraňování pomyslných  bariér: 
• mezi „státními“ a „soukromými“ laboratořemi 
• mezi lékaři a nelékaři 
• mezi výrobci IVD a uživateli IVD 
• mezi jednotlivými laboratorními obory 

 
Hledejme co nás s našimi partnery spojuje a ne co nás rozděluje. 
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Příloha 5  
 

REFERENČNÍ LABORATOŘ MZ ČR 
PRO KLINICKOU BIOCHEMII 

při Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a UK - 1. LF 

Karlovo nám. 32,  121 11 Praha 2 tel.  +420–2–2496 6410 
 
 
             
          V Praze dne 4. září 2006 
 
 
 
Věc: Vyjádření k stanovení lipázy v rámci EHK 
 
 
 
            Vážení, 
 
po prostudování předložených materiálů, se domníváme že je vhodné i nadále vyhodnocovat stanovení 
lipázy v rámci jednotlivých skupin výrobců z hlediska možného porovnání účastníků uvnitř skupiny a 
v případě odchylek možnosti nápravných opatření. Obdobná situace je i u jiných necertifikovaných 
analytů.  
 Samozřejmě považujeme za nevhodné vyhodnocování skupin s malým počtem účastníků u všech 
cyklů EHK,  v daném případě stanovení lipázy suchou chemií. 
 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
                                                                                  prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
                                                                                         Vedoucí RL KB MZ ČR  
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Registrovaným laboratořím - říjen 2006 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
obracíme se na Vás v poslední čtvrtině roku s malou bilancí naší práce a práce našich 
kolegů, kteří po celý rok pomáhali - připravovali, připomínkovali dokumenty, přednášeli  
pro Vás a Vaše pracoviště.  
 
Posuzovatelé 
Pokračovalo školení a příprava posuzovatelů NASKL; v lednu proběhlo školení v Hradci 
Králové, v červnu a září se uskutečnilo v Praze poslední povinné školení pro technické 
experty a posuzovatele ve spolupráci s ČIA, o.p.s. Posuzovatelé NASKL byli zařazeni do 
společné databáze posuzovatelů NASKL a ČIA a budou k dispozici jako posuzovatelé 
NASKL nebo techničtí experti ČIA. Posuzovatelé, kteří úspěšně prošli téměř dvouletou 
cestu školení od roku 2004, obdrželi certifikát POVĚŘENÍ POSUZOVATELE NASKL. Jejich 
jména jsou zveřejněna na www.naskl.cz. Pracovní setkání, které proběhlo 13.10. 2006 v 
Lékařském domě v Praze, bylo zaměřeno na praktické otázky kolem auditů a spolupráce 
s NASKL včetně modelových příkladů z auditů.  
 
Registr klinických laboratoří 
Registr klinických laboratoří prošel v tomto roce změnou - data registrovaných laboratoří 
jsou nyní ve správě NASKL. Jedná se o data zveřejněná na www.szu.cz (název a adresa 
organizace a  laboratoře, jméno zástupce organizace a vedoucího laboratoře, plnění 
podmínek registru - platnost osvědčení, číslo osvědčení a odbornost, pro kterou je 
laboratoř registrována). Jiné informace NASKL nevyžaduje ani nepotřebuje. 
Prostřednictvím NASKL můžete tyto zveřejněné informace o svých pracovištích 
aktualizovat.  
 
Od června 2006 začala registrace nových laboratoří - nyní již zpoplatněna (část poplatku 
je určena pro příslušnou odbornou společnost, pro kterou se laboratoř registruje, pravidla 
nové registrace jsou dostupná na www.naskl.cz od listopadu 2005). Osvědčení o 
registraci jsou vydávána na 1 rok. Do registru klinických laboratoří vstupovaly nově i 
laboratoře mikrobiologické, cytologické a laboratoře patologické anatomie. Mnohá 
víceoborová pracoviště si dokončila registraci u odborných společností, jejichž výkony 
provádí - bylo to hlavně pro odbornost hematologické laboratoře a lékařské 
mikrobiologie.   
 
Při registraci laboratoří spolupracuje NASKL s odbornými společnostmi ČLS JEP, některé 
dozorují a schvalují registraci svých odborných pracovišť, jiné odborné společnosti jsou 
pouze prostřednictvím zástupců v Radě pro akreditaci informovány o nových registracích. 
Bohužel existující databáze zveřejněných laboratoří není příliš praktická - uvažujeme o 
její modifikaci na stránkách www.naskl.cz.  
 
Audit I. klinické laboratoře 
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Audit I. klinické laboratoře je dobrovolný, jeho účelem je posoudit systémově určité 
laboratorní pracoviště jako celek. Rozsah auditu I. je dán dokumentem Plán auditu I. 
klinické laboratoře (dostupný na stránkách www.naskl.cz), který vychází z Národních 
akreditačních standardů, nepodkročitelných minim a doporučení odborných společností - 
prvky auditu I. jsou zaměřeny na základní a nejdůležitější oblasti práce každé klinické 
laboratoře - odbornost a kvalifikace pracovníků, přístrojové vybavení, preanalytická fáze 
a laboratorní příručka, dokumentace a zajištění vyšetřovacích postupů, zajištění jakosti 
vyšetřovacích postupů a postanalytická fáze. Nezastupitelný je edukační význam auditu, 
kdy vyškolený posuzovatel upozorňuje na existenci neshod, pomáhá najít a odstranit 
případné nedostatky formou nápravných opatření. Rozdíl mezi akreditací např. podle 
normy ČSN EN ISO 15189 (ČIA, o.p.s.) a auditem I. klinické laboratoře je nejen v délce 
přípravy a trvání - audit I. proběhne během jednoho pracovního dne; v týmu auditorů - 
audit I. provádí jeden posuzovatel, není mu předem poskytována žádná dokumentace - 
seznamuje se se vším potřebným až na místě v den auditu I.; v neposlední řadě také ve 
finančním ohodnocení - cena za audit I. klinické laboratoře činí 18 000,- Kč (včetně DPH). 
Laboratoře, které se rozhodnou ověřit si kvalitu své práce prostřednictvím auditu I. 
klinické laboratoře, si mohou od června 2006 na www.naskl.cz stáhnout pro svou potřebu 
Žádost o provedení auditu I. klinické laboratoře. Výběr posuzovatele pro audit I. a 
stanovení termínu auditu I. je předmětem vzájemné dohody zúčastněných stran, přihlíží 
se k potřebám laboratoře i posuzovatele. Ve spolupráci s právníky byly připraveny 
smlouvy pro provedení auditu a smlouvy pro posuzovatele tak, aby vše probíhalo na 
základě jasných a transparentních smluvních vztahů. Metodické pokyny k auditu I. jsou 
zveřejněny na www.naskl.cz a dostupné odborné veřejnosti. První audity klinických 
laboratoří proběhnou nyní na podzim. Protože se objevily různé zavádějící informace 
ohledně sdělování výsledků auditů, upřesňujeme, že výsledky auditu budou důvěrné, bez 
svolení posuzovaného pracoviště není možné sdělit výsledek auditu třetí straně - ani 
odborné společnosti či Radě pro akreditaci, jak bylo mylně uvedeno v materiálech 
některých odborných společností.  
 
Semináře 
Seminář pro registrované laboratoře v dubnu 2006 se těšil poměrně velké účasti i z řady 
zatím neregistrovaných pracovišť. Přednášky z akce jsou dostupné na www.naskl.cz  
 
Dne 16.11. 2006 v přednáškovém sále Lékařského domu v Praze je připraven letos již 
druhý Seminář pro registrované laboratoře: 
 
 
Program 

10:00 - 
10:30 

ing. Alena Fischerová  
Strategie NASKL - Registr klinických laboratoří v roce 2007, audit I  

10:45 - 
11:00 

ing. Martina Bednářová  
Akreditace klinických laboratoří  

11:00 - 
11:30 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.  
Role NASKL ve zdravotnictví  
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11:30 - 
11:50 

MUDr. Vlasta Musilová  
Zkušenosti z posuzování klinických laboratoří  

 Přestávka 15-20 minut  

12:15 - 
12:45 

Ing. Marek Budina  
Externí hodnocení kvality, aktualizované doporučení ČSKB o EHK  

12:50 - 
13:20 

ing. Luděk Šprongl  
Přístup ke kontrole kvality u systému POCT  
Zprávy z EC4/IFCC/FESCC  

13:30 - 
13:45 

ing. Eva Korchová  
Možnosti a zkušenosti s čerpáním finančních podpor z fondů EU na 
programy vzdělávání  

Řízená diskuze na závěr: posuzování, audity, kontrola kvality, vzdělávání ve zdravotnictví  

 
Elektronická přihláška je dostupná z www.naskl.cz. Seminář je otevřen pro všechny 
pracovníky z klinických laboratoří (registrační poplatek 300 Kč), pro 1-2 účastníky z 
registrovaných laboratoří je účast zdarma.  
 
Rok 2007 
V příštím roce chceme i nadále pokračovat v započaté práci. Web www.naskl.cz je 
otevřen Vašim připomínkám, námětům a problémům.  
Rádi bychom opět připravili semináře pro registrované laboratoře - pravděpodobně opět 
v dubnu a v říjnu 2007 s problematikou napříč klinickými obory.  
Chceme pro registrované laboratoře připravovat zásadní dokumenty, kterými by byly 
ošetřeny některé procesy - prvním z nich bude např. spolupráce mezi smluvními 
laboratořemi. Smlouva ošetřená právníky bude dostupná pro registrované laboratoře. 
Věříme, že se nám podaří na www.naskl.cz postupně zveřejnit všechna dostupná aktuální 
odborná doporučení jednotlivých odborných společností, případně ve spolupráci s 
odborníky inicializovat aktualizaci či vytvoření některých nových potřebných doporučení.    
NASKL jako výkonný orgán Rady pro akreditaci při ČLS JEP bude pomáhat při řešení 
mezioborových otázek a při vzájemné komunikaci mezi jednotlivými laboratorními obory, 
jejich odbornými společnostmi a jejich odbornými zástupci. Věříme, že tento rok 
dostatečně přesvědčil odbornou veřejnost, že posláním Národního autorizačního střediska 
není represe, ale edukace a spolupráce.  
 
 
            ing. Alena Fischerová,      Jana Sedláková,  
vedoucí NASKL ČLS JEP (naskl@naskl.cz)             administrativa NASKL (naskl@naskl.cz) 
 

 
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., 
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ÚKBD FN Hradec Králové (palicka@lfhk.cuni.cz) 
 

 
      prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.,                                         Jiří Kotrbatý, DiS.,  
ÚLM IKEM Praha (antonin.jabor@ikem.cz)          ÚLM IKEM Praha (jikx@medicon.cz) 
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