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Příloha č.1  
- formulář bude odeslán předvyplněný (zde ukázka z OKBH Kladno) 
                                          
 
                                                        Formulář pro druhou etapu                                 KB/0001 

Registr klinických laboratoří - odbornost 801 
Strana 4 (celkem 10) 

 
(zkontrolujte vyplněné údaje, chybějící údaje v tabulkách doplňte) 
Souhlas s preambulí registru Ano 
 
Organizace 
Název organizace  Nemocnice Kladno 
IČO (organizace)  00875384 
IČZ organizace   22101000 
Adresa organizace:  Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
Statutární zástupce organizace:  MUDr. Otakar Mareš  
Telefon  
Fax  
Elektronické kontakty @ 
 
 
Registrovaná jednotka  
Název registrované jednotky   OKBH 
IČP registrované jednotky (výčet s charakteristikou) 22101120 
Telefon  
Fax  
Elektronický kontakt pro komunikaci se správci registru jabor@nextra.cz 
 
Okruh působnosti 3 
1. ambulantní zařízení pracující pouze pro praktické lékaře,  
2. ambulantní zařízení, pracující pro ambulantní specialisty, případně praktické lékaře 
3. zařízení pracující pro lůžková zařízení, případně ambulantní specialisty a praktické lékaře 
 
 
Provozní doba  
1 = nepřetržitý provoz,  
2 = jiný provoz 
 
Zaměření registrované jednotky  
Volný text o nabízených službách 
- viz akreditační standard B-I-01, bod 4, a) rozsah služeb, které laboratoř zamýšlí poskytovat,  
- případně odkaz na svou webovou stránku 
  
 

 
Účast v EHK  Ano 
Účast v IQC  Ano 
 
Vedoucí laboratoře:    doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 
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Personál 
 Fyzické osoby (počet) Přepočtené počty (úvazky) 
Lékaři celkem   
Lékaři s odborností 801   
Jiní odborní VŠ (tj. nelékaři) celkem   
Analytici s odborností 801   
SZP    
NZP    
Ostatní pracovníci    
 
Lékařský garant odbornosti 801 - doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 
Denní přítomnost na pracovišti (všední dny) Ano/Ne 
Úvazek (přepočtený počet)  
Rok atestace KB I. stupně  
Rok atestace KB II. stupně  
Celková praxe v oboru klinická biochemie (roky)  
 
Analytický garant odbornosti 801 - RNDr. Petr Bořil 
Denní přítomnost na pracovišti (všední dny) Ano/Ne 
Úvazek (přepočtený počet)  
Rok atestace Vyšetřovací metody v klinické biochemii   
Rok specializační zkoušky Biochemická a toxikologická 
analytika (pro farmaceuty) 

 

Celková praxe v obou klinická biochemie (roky)   
 
EHK 
Účast v systémech EHK: specifikace jednotlivých systémů 
(vypište názvy kontrolních systémů) 

 
 

Celkový počet metod prováděných v laboratoři odpovídajících 
položkám NČLP 

 
 

Počet kvantitativních metod prováděných v laboratoři 
odpovídajících položkám NČLP 

 

Počet kvantitativních metod prováděných v laboratoři 
odpovídajících položkám NČLP, které jsou sledovány 
libovolným systémem EHK 

 
 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre v intervalu -2 až +2 

 
 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre < -2 

 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre > +2 

 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre v intervalu -3 až +3 

 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre < -3  

 

Celkový počet výsledků stanovení libovolného analytu v roce 
2003, u něhož byla hodnota Z skóre > +3 
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IQC 
Celkový počet metod (kvantitativní i ostatní) prováděných 
v laboratoři odpovídajících položkám NČLP, které jsou 
sledovány systémem IQC 

 

 
Celkový počet metod (kvantitativní i ostatní) prováděných 
v laboratoři odpovídajících položkám NČLP, které jsou pokryty 
SOP (neočekává se 100% splnění) 

 

Celkový počet kvantitativních metod prováděných v laboratoři 
odpovídajících položkám NČLP, které byly validovány 
v laboratoří (neočekává se 100% splnění) 

 

Celkový počet metod (kvantitativní i ostatní) prováděných 
v laboratoři odpovídajících položkám NČLP, které mají lokálně 
zveřejněné specifikované podmínky preanalytické fáze  

 

 
 
Splnění podmínek Akreditačních standardů klinických laboratoří (% splnění) 
D-06 Postupy před vyšetřením (preanalytická fáze)  

 
D-07 Vyšetřovací postupy klinické laboratoře  

 
D-08 Zajištění jakosti vyšetřovacích postupů v klinické 
laboratoři 

 
 

D-09 Proces po vyšetření (postanalytické postupy) v klinické 
laboratoři 

 
 

D-10 Proces po vyšetření (postanalytické postupy) v klinické 
laboratoři 

 
 

D-11 Změny a doplňky nálezů klinické laboratoře  
 

Při vyplnění postupujte podle check listů pro sebehodnocení 
 
 
Použité zkratky: 
IČO identifikační číslo organizace 
IČZ identifikační číslo zařízení 
IČP identifikační číslo plátce 
EHK externí hodnocení kvality 
IQC interní kontrola kvality 
SZP  střední zdravotnický pracovník 
NZP nižší zdravotnický pracovník 
NČLP Národní číselník laboratorních položek 
SOP standardní operační postup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt: RNDr. Ivan Bilyk, OKBH Nemocnice Kladno, Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
 tel/fax: 312 606 330, registr.laboratore@cskb.cz 

 
 
 




