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 Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při 
                                               České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně 
 
Věc: Informace registrovaným klinickým laboratořím 
 
Vážení kolegové, 
dovolte mi, abych Vám popřála v Novém roce hodně zdraví a spokojenosti v osobním i pracovním 
životě.  
 
Současně Vás chci informovat o stavu Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře při 
ČLS JEP (NASKL) a jeho plánovaných činnostech v roce 2006. Od ledna 2006 jsem na základě 
výběrového řízení jmenována výkonnou ředitelkou NASKLu. Cílem NASKLu je i nadále se podílet na 
programu zvyšování kvality práce klinických laboratoří a to formou posuzování v laboratoři. Pro rok 
2006-7 je rozsah posuzování dán plánem auditu I. (v rozsahu 1 dne), v dalších letech pak následuje 
audit II. Protože nastavení systému kvality v laboratoři podle akreditačních standardů je záležitost 
dlouhodobá, postupné posuzování má laboratoři poskytnout dostatek času k přípravě.   
 
Prvním krokem k zapojení se do programu NASKL je registrace laboratoře. Protože patříte mezi 
laboratoře, které svou registrací do 30.11.2005 projevily zájem o proces zvyšování kvality před 
nástupem činnosti NASKL, přebíráme údaje o Vaší laboratoři z veřejně dostupného registru na adrese 
http://www.szu.cz/cekz/index.php?str=registr. Registrace Vaší laboratoře u NASKL byla provedena 
automaticky a pro rok 2006 je registrace bezplatná. Upozorňuji, že přebíráme pouze veřejná data. 
Ostatní informace o laboratoři jsou důvěrné, jiná než veřejná data nebude NASKL publikovat ani 
předávat třetím stranám. Registr klinických laboratoří je tedy jednotný pro všechny odbornosti a mezi 
údaji SZÚ a Registrem NASKL je zajištěna kompatibilita. 
V souladu s plánovanou činností NASKL (informace na www.naskl.cz) a vzhledem k Vaší dosavadní 
spolupráci si Vám dovoluji sdělit, že evidujeme Vaši laboratoř v Registru klinických laboratoří pro tyto 
odbornosti:  
 
V případě, že nesouhlasíte se zařazením Vaší laboratoře do registru NASKL, informujte nás písemně 
do 14 dnů od doručení tohoto dopisu. Samozřejmě budeme akceptovat Váš požadavek. Dovoluji si 
upozornit, že pozdější zařazení do registru NASKL je zpoplatněné. Zařazení do registru Vás k ničemu 
nezavazuje a není prokazováním kvality poskytované péče. Registrace je pouze prvním krokem 
k navázání spolupráce mezi laboratoří a NASKL.  
 
K prokazování kvality práce klinické laboratoře slouží posuzování přímo v laboratoři (audit I.), které je 
pro laboratoř dobrovolné. Cílem našeho vzájemného vztahu bude ve smyslu znění Preambule 
Registru klinických laboratoří trvalé zvyšování kvality a odborné úrovně laboratoře provedením  
auditu I., pokud o něj požádáte. Od počátku roku 2006 existuje možnost požádat o provedení auditu v 
klinické laboratoři. Tento audit I. budou provádět vyškolení posuzovatelé NASKL podle pravidel, která 
jsou dostupná na webových stránkách NASKL, v dokumentu Provedení auditu I.:  
http://www.naskl.cz/naskl/audity/doc/Provedeni_auditu_I.pdf). 
V rámci auditu I se předpokládá, že požadavky na klinickou laboratoř nepřesáhnou plánované 
požadavky zveřejněné v dokumentu Plán auditu I., dostupné na webové adrese:  
http://www.naskl.cz/naskl/audity/doc/Plan_auditu_2006.pdf).  
 
Dokument Plán auditu považujte za pracovní a edukační materiál a případné vodítko pro Vaši přípravu 
k auditu I. Doporučujeme rovněž k prostudování výklady k Národním akreditačním standardům 
(dostupné na http://www.naskl.cz/vzdelavani/vyklady.php). Soustřeďte se ale na standardy, ze kterých 
vychází Plán auditu I.  
 
Pokračování registrace (pro Vaši laboratoř od roku 2007) a Audit I. budou realizovány na základě 
obchodní smlouvy, kterou s Vaší laboratoří uzavře NASKL ČLS JEP.  



 
NASKL bude spolupracovat s odbornými společnostmi a respektovat odborná doporučení. Část 
prostředků za registraci přísluší odborným společnostem (podrobnosti jsou dostupné na 
http://www.naskl.cz/registr/registrace-laboratore.php a ceník služeb je uveden na 
http://www.naskl.cz/naskl/cenik-sluzeb.php). 
 
V závěru mého dopisu si Vás dovoluji pozvat na připravovaný Seminář pro registrované klinické 
laboratoře, který se bude konat dne 14. dubna 2006 na stejném místě jako v loňském roce  - v aule 
Pedagogické fakulty UK v Praze (M.D. Rettigové 4, Praha 1). Semináře se mohou zúčastnit i zástupci 
neregistrovaných laboratoří. Připravujeme možnost elektronické přihlášky z webových stránek 
www.naskl.cz. Akce bude ohodnocena vzdělávacími kredity.   
 
 
     S díky za spolupráci a s přátelským pozdravem  

 
             Ing. Alena Fischerová 

                   výkonná ředitelka NASKL 
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