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Vážený pane předsedo, 
 
 
 
před časem byl členům výboru České Společnosti klinické biochemie rozeslán návrh 
Společného stanoviska ČSKB ČLS JEP a CZEDMA k používání diagnostických 
zdravotnických prostředků In Vitro při poskytování zdravotní péče. Vznesl jsem k němu 
několik zásadních námitek a otázek, které jsem mailovou poštou rozeslal členům výboru. Dne 
2. října rozeslal Ing. Šprongl znovu text „prohlášení“ a žádá o připomínky. Konstatuji, že 
z námitek, které jsem vznesl a zaslal, nebyla naprostá většina  akceptována ani zohledněna v 
„novém“ textu. Nemohu jinak, než trvat na svém původním stanovisku, ze kterého bych chtěl 
zdůraznit přinejmenším: 
 

- směrnice IVD 98/79 ES a její transkripce do národní legislativy se zabývá  
diagnostiky a nezabývá se (ani nemůže) činností a řízením kvality klinických 
laboratoří. Předkládaný návrh „Společného stanoviska“ obě činnosti směšuje a to 
snadno může vést u mnoha laboratoří k nesprávnému postupu 

 
- i výrobek se značkou CE by měl být v laboratoři před použitím testován, zda i 

v podmínkách dané laboratoře splní vše, co se od něj očekává 
 

- není správný údaj, že značka shody CE zcela zbavuje laboratoř (přinejmenším 
profesionálně-morální) odpovědnosti ověřit, zda dosažené výsledky jsou v souladu 
s potřebami - klasickým příkladem je několik výrobků různých firem, které jsou 
určeny pro stanovení jednoho parametru a přesto, že všechny mají značku CE, 
poskytují zcela rozdílné výsledky. To přece kvalitní laboratoř nemůže pominout 
s odvoláním na předkládané „Společné stanovisko“. Verifikace je integrální součástí 
analytických procesů, zejména kontroly kvality a kalibrace. Nabádání k její eliminaci 
ze strany odborné společnosti (a to je dojem, který stanovisko vyvolává) by bylo 
bezprecedentní 

 

 

Vážený pan 
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 
předseda výboru ČSKB 
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 
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- na jakou legislativu se odvolává poslední věta stanoviska? Pokud by to byla Směrnice 
98/79 ES, pak jejím předmětem jsou výrobky IVD, nikoliv klinické laboratoře. 
Odvolání se na Směrnici vzbuzuje dojem nepřípustného ovlivňování uživatelů IVD 
zájmy výrobců – což nepochybně není ani v zájmu výrobců 

 
- stanovisko je v naprostém rozporu s koncepcí WHO o managementu risika zdravotní 

péče. V kontextu se současnými problémy zdravotní péče působí nepochopitelně a 
nekompetentně. Koncepce WHO naopak vyžaduje důsledné ověřování správnosti 
postupů, tedy verifikaci 

 
- jestliže ze stanoviska výboru odborné společnosti vyplývá, že „z čistě legislativního 

hlediska však není uživatel shodných IVD MD povinen provádět jakékoli jejich 
testování, ověřování či verifikace, používá-li je přesně ve shodě s pokyny výrobce“ – 
citace „Společného stanoviska“ – tak to musím považovat z odborného hlediska za 
chybné. Legislativa výrobců je jedna věc, profesionální odpovědnost je z mého 
pohledu věc druhá – a z hlediska provozu laboratoře významnější. Nelze ji odbýt 
nezávaznými větami v posledním odstavci. Odkazy na některá stanoviska 
renomovaných organisací, která verifikaci výrobků v laboratořích považují za 
potřebnou či nezbytnou, byly uvedeny v mém předchozím dopise. 

 
 
 
 
Vážený pane předsedo, 
 
 
 
 
nemohu se z pracovních důvodů zúčastnit příštího jednání výboru ČSKB a vznést námitky na 
místě. Bude-li návrh „Společného stanoviska“ projednáván a schválen v navržené podobě, 
trvám na tom, aby v zápise bylo implicitně uvedeno, že jsem vznesl písemně námitky, které  
považuji za profesně závažné a že z toho důvodu s textem „Společného stanoviska“ 
principiálně nesouhlasím. 
 
 
S pozdravem, 
 
 
 
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 

V Hradci Králové dne 7. října 2007 
ČSKB-0702 
 
 
 
 
 




