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

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

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

Seznam souvisejících dokumentů  

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

Kódy, názvy, definice a terminologie 
  

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

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

Dokumentace, zpracování dat a vydávání výsledků 

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

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

Autor a spoluautoři: 
Recenze: 
Vyjádření: 
Revize: 

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

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

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




