
 

Příloha č. 6 
Vážený pan 
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
předseda ČLS JEP 
Sokolská 31 
120 26 Praha 2 
 
                      V Praze dne 20. července 2007 
Vážený pane předsedo, 
 
na zasedání výboru České společnosti klinické biochemie ČLS JEP jsme byli informováni našimi zástupci o 
jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP a zápise z jeho jednání ze dne 11.6.2007. 
S politováním musíme konstatovat, že se v zápise objevuje několik bodů, které jsou problematické a domníváme 
se, že některé jsou na hraně principů, kterými se Česká lékařská společnost jako uskupení odborných společností 
řídí. Radu pro akreditace klinických laboratoří považujeme jako platformu pro diskusi a výměnu názorů v oblasti 
laboratorní medicíny. Možná vhodnější by byl název „Rada pro klinické laboratoře ČLS JEP“.  
 
Zde si dovoluji připojit naše poznámky k předmětnému jednání: 
1/ Platná legislativa ČR řeší problematiku in vitro diagnostických prostředků nařízením vlády 453/2004 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.  Specifikace tzv. „home – made“ metody je jasná a jedná se o používání výrobků bez 
CE značky a jakákoliv modifikace metody s CE značkou mimo doporučeného postupu výrobce. Jakákoliv 
úprava znamená, že se jedná o výrobek bez CE značky, tedy „home-made“. Odborné společnosti nemohou určit, 
kdo a co smí dělat „home-made“ metodami. Tato odpovědnost je vždy na vedoucím pracoviště, který je pak 
povinen dodržovat doporučené postupy při validaci metody a postupovat v souladu s platnou legislativou. 
V případě  možného poškození pacienta a řešení event. soudního sporu,  musí toto laboratoř prokázat. 
Domníváme se, že trend by měl být k co největšímu používaní validovaných metod s CE značkou, kde je to 
možné. 
 
2/ Z hlediska akreditace zahraničními subjekty laboratoří platí vzájemné dohody akreditačních orgánů, které  
vyžadují, aby akreditace na území daného státu byla provedena národním akreditačním orgánem,  tedy v případě 
ČR ČIA. Rada obtížně může prohlásit, že akreditace provedena jiným akreditačním orgánem v rámci European 
Accreditation a ILAC v ČR neplatí a laboratoř si musí doplnit Audit I NASKL.  
 
3/ Jeví se nám problematický název NASKL – Národní autorizační středisko.....Z dokumentů NASKL vyplývá 
důraz na edukační činnost a  kontinuální zvyšování kvality laboratorní medicíny v ČR. Slovo autorizace nám zde 
připadá jako slovo nevhodné, protože tento orgán, žádnou autorizaci neprovádí. Na tuto skutečnost jsme 
upozorňovali již v minulosti a naši zástupci toto tlumočili též Radě pro akreditaci.  
Z výše uvedeného poslání tohoto orgánu se domníváme, že by organizace NASKL tomuto poslání měla 
odpovídat! 
 
4/ Při provádění akreditace dle ISO 17025 a ISO 15189 je vyžadováno označování akreditovaných metod. 
Systém certifikace dle ISO 9001 zavádí systém kvality do laboratoří a je jedním z nástrojů zvyšování kvality též 
jako akreditace zdravotnických zařízení SAK nebo mezinárodními organizacemi a společnou snahou by mělo 
být prosazování těchto systémů, které v určité míře zavádějí standardní postupy vedoucí ke zvyšování kvality. 
Proto nám tvrzení, že certifikace dle mezinárodní normy ISO 9001 není postačující.  připadá zavádějící, protože, 
toto pracoviště je povinno v rámci obecně formulovaného požadavku trvalého zlepšování zajistit podmínky pro 
zlepšování produktu (kvality laboratorní činnosti) ve vztahu k požadavkům zákazníka (ošetřujícího lékaře a 
pacienta). Otázkou je postačující k čemu ?? Stejně by tak mohlo znít tvrzení, že není postačující Audit I NASKL. 
Domníváme se, že zavádění systémů kvality je nutné podporovat a nikoliv stavět určité meze a bariéry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

Vážený pane předsedo, 
 
     naše podněty jsou vedeny snahou a provádění standardních a v Evropě obvyklých postupů s cílem zvyšování 
kvality zdravotní péče, proto si Vás dovolujeme na tyto velmi problematické a diskutabilní body upozornit a 
požádat Vás o Vaše vyjádření. 
 
     Děkuji Vám.  
 
 
 
 S pozdravem 
 
 
 
       Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
       předseda ČSKB 
 
 
 
 
 
 
Na vědomí: 
prof. MUDr. V. Palička, CSc. 
předseda rady pro akreditace klinických laboratoří ČLS JEP 




