
 
 

 

Příloha 2  
 
Záznam z jednání zástupců VZP, ČIA a ČLS JEP a ČSKB ČLS JEP 
 
Jednání se uskutečnilo 16.6.2005 v hotelu ILF  
 
Účastníci: MUDr. Pečenka - VZP 
                 Prof. MUDr. Palička – ČLS JEP předseda NASKL 
                  Doc. Jabor – Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP 
                  Ing. Bednářová, Ing. Růžička – ČIA 
 
Jednání bylo svoláno po vzájemné dohodě se zástupcem VZP, hlavním cílem schůzky bylo projednat vývoj v oblasti 
posuzování způsobilosti klinických laboratoří a hledat možnosti spolupráce. 
Jednání zahájil MUDr. Pečenka, který informoval přítomné o přípravě nového systému ověřování způsobilosti 
klinických laboratoří, nastavení nepodkročitelných parametrů stanovených na fungování laboratoří, tyto parametry 
připravuje VZP a Česká lékařská společnost J.E.P., zároveň tento systém bude akceptovat akreditaci poskytovanou 
ČIA v oblasti klinických laboratoří. Tento systém bude v dohledné době prezentován odborné veřejnosti. 
MUDr. Palička informoval o činnosti Rady pro akreditaci klinických laboratoří, kterou tvoří 8 odborných 
společností, v ČR je cca 1100 klinických laboratoří a z řady důvodů je proto vyloučené realizovat v krátkém období 
akreditaci takového počtu subjektů. Hlavní úlohou odborných společností je rozvíjet kvalitu práce laboratoří a tím 
podporovat jejich připravenost plnit požadavky na jejich činnost. Preferuje se využívání více možností jak prokázat 
odbornou způsobilost klinických laboratoří: akreditace, certifikace, kontinuální plnění požadavků registru klinických 
laboratoří popřípadě jiné způsoby. Informoval o připravenosti k větší spolupráci s ČIA. 
MUDr. Pečenka podpořil postupný vývoj v této oblasti s tím, že tato schůzka by měla přispět k rozvoji spolupráce 
mezi zúčastněnými subjekty. 
Ing. Růžička vyjádřil souhlas s uvedenou představou různých možností prokazování odborné způsobilosti laboratoří 
a to i vzhledem k velkému počtu subjektů a jejich rozdílného postavení, rozsahu a úrovně poskytovaných služeb. 
Zároveň požádal o možnost podílet se na přípravě uvedeného systému v části týkající se akreditace. Informoval o 
spolupráci ČIA s jednotlivými odbornými společnostmi, která se osvědčuje a zároveň připravenosti ČIA tuto 
spolupráci dále rozvíjet a to i s dalšími subjekty , které se na uvedeném systému podílejí. 
V další části jednání bylo diskutováno o možnostech vzájemné spolupráce. Byl domluven termín následné schůzky 
mezi ČLS JEP a ČIA 18.7.2005 14,00 v ČIA s tím , že obě strany ještě před tímto termínem připraví návrhy oblastí 
ve kterých předpokládají rozvoj spolupráce. Tyto náměty si předají ještě před uvedeným jednáním. 
 
Zaznamenala: Ing. Bednářová 
 
Schvalují:  MUDr. Pečenka 
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