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Příloha č. 1 

Zápis 

z 26. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP 

konaného dne 18. února 2008 v LD ČLS v Praze 

Přítomni: 
Ing. Černá, Doc. Kopecký, Dr. Lochman, Prof. Michalová, Dr. Ondra, Prof. Penka, Prof. 
Ryška, Dr. Řeháček, Ing. Šprongl, Ing. Štědrý, Prof. Palička 
Omluveni: Prof. Anzenbacher, Dr. Beková, Prof. Brdička, Dr. Brozmanová, Doc. Dastych, 
Doc. Dušková, Prof. Ehrmann, Dr. Chaloupková, Ing. Matějka, Doc. Pecka, Dr. Písačka, Dr. 
Scharfen, Dr. Žampachová, 
 
Hosté (NASKL): prof. Jabor, J. Kotrbatý 
v zastoupení mikrobiologické společnosti Doc. Kolářová 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu z 25. zasedání: připomínky členů Rady byly zapracovány. Zápis byl 
odsouhlasen. Komentář k některým bodům: 
bod 3a) dopis Dr. Pokornému (VZP), potvrzující kladné stanovisko k POCT 
vyšetřování INR byl odeslán (členové Rady dostali mailem kopii) 
bod 3b) návrh odborného stanoviska k POCT (obecně): byl přílohou zápisu, do 
dnešního dne nedošly žádné negativní komentáře či připomínky. Členové Rady tedy 
toto stanovisko odsouhlasili (je v příloze zápisu a bude uvedeno mezi „Stanovisky 
Rady); předseda je odešle vedení VZP 
bod 4) návrh doc. Pecky, žádající specifikaci pregraduálních podmínek pro vstup do 
kvalifikačního kursu „Odborné zdravotnické metody“ byl znovu diskutován. Členové 
Rady konstatují, že vzhledem k velké mezioborové diversifikaci požadavků na VŠ-
nelékaře nelze přijmout jednotné stanovisko 
bod 9) representanti jednotlivých odborných společností měli specifikovat stanoviska 
k tzv. „home-made“ metodám ve svých specialisacích; Rada by se po jejich 
projednání pokusila najít společné stanovisko, bude-li možné. Úkol trvá – 
representanti OS zašlou stanoviska svých oborů předsedovi Rady nejpozději do 10. 
dubna 2008 
bod 11) pan Kotrbatý rozdal v průběhu dnešního jednání Rady přítomným 
representantům OS seznam laboratoří jejich odborností, zařazených do Registru. 
Ředitel NASKL zařídí, aby tyto informace byly dostupné na webové stránce NASKL 
a aby OS dostávaly informace průběžně. Termín: do konce března 2008 

2. Předseda Rady poděkoval representantům toxikologické společnosti za zpracování 
podkladů pro „Kriteria pro laboratoře stanovující koncentraci alkoholu v krvi pro 
zdravotnické a právní účely“. Materiál dostali všichni členové Rady v předstihu. 
V průběhu jednání byly diskutovány některé části návrhu (personální požadavky, 
specifikace prostorových podmínek). Zástupci OS soudního lékařství a soudní 
toxikologie zohlední adekvátní připomínky a upravený text zašlou předsedovi Rady do 
25. února 2008; následně bude zaslán Dr. Pánové na MZ ČR (příloha č. 2) 
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3. Předseda informoval o zveřejňování „Stanovisek Rady“, která díky aktivitě pana 
Kotrbatého vznikají ze schválených zápisů z jednání Rady. Předseda v součinnosti 
s pracovníky NASKL připraví návrh stanovisek, rozešle je členům Rady a následně 
zveřejní. Termín: do 15. března 2008 

4. Prof. Jabor, výkonný ředitel NASKL: 
- předložil finanční zprávu a vyúčtování za rok 2007 (vzato se souhlasem na 

vědomí) 
- informoval, že odložené jednání s představiteli SAK o vzájemné spolupráci 

proběhne 25. února 
- upřesnil (po diskusi) požadavky na Audit NASKL v otázce počtu a spektra 

prověřovaných metod (SOP, IQA, EQA, verifikace, validace a podobně): 
nejméně 20% nejfrekventnějších metod z celkového počtu metod laboratoře, 
celkem nejméně 20 metod, nejméně 1 z každé odbornosti, kterou laboratoř 
deklaruje. Representanti OS specifikují co nejdříve (nejpozději do konce 
března) jejich návrh na metody, které za jejich odbornost musí být 
v jednotlivých typech laboratoří nevyhnutelnou součástí auditu 

- specifikoval společné definiční stanovisko NASKL a ČIA k pojmům „smluvní 
laboratoř“ (provádí konfirmaci, interpretaci zajišťuje domácí laboratoř) a 
„spolupracující laboratoř“ (provádí vyšetření, zajišťuje i vydání výsledku a 
interpretaci) 

- informoval o rekonstrukci webové stránky NASKL (www.naskl.cz)  
- informoval o školení posuzovatelů, plánovaném na 21. února 2008 
- požádal členy Rady o fotografii a stručný pracovní životopis (ke zveřejnění na 

webové stránce). Termín dodání: do konce února. Prof. Jabor k témuž datu 
bude aktualisovat údaje o současném složení Rady 

- požádal representanty OS, aby na webových stránkách svých OS zřídili prolink 
na webovou stránku NASKL. Termín: do konce února 2008 

- informoval, že 14. a 27. března 2008 proběhne školení nových posuzovatelů. 
Jednotlivé OS mohou ještě podat další návrhy (přihláška je na www.naskl.cz). 
Termín přihlášek: do konce února 2008 

- informoval, že edukační školení pro registrované laboratoře bude 4. dubna 
2008 

 
Předseda ukončil jednání v 15:30. Příští jednání Rady bude na zvyklém místě dne 21. dubna 
od 14:15 
Zapsal: VP 
V Hradci Králové dne 19. února 2008 
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Příloha č. 2 
Podmínky pro lokální používání (nasmlouvání) laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT 

 
 
Verze září 2007 
 
 
Účel dokumentu 
Pro provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT musí existovat klinicky opodstatněná potřeba a musejí být 
splněny podmínky doporučení odborných společností o správném zavádění a používání POCT.  
 
Za výjimečných okolností (lokální podmínky, dostupnost zdravotní péče) a při splnění dále uvedených podmínek 
lze výkon určité laboratorní odbornosti vykazovat i subjektem s jinou odborností nebo lze vytvořit nový 
registrační list laboratorního vyšetření pro provádění mimo laboratoře.  
 
Pro hrazení výkonů prováděných v režimu POCT musejí být splněny podmínky definované v tomto dokumentu. 
Dokument dále specifikuje proceduru pro lokální nasmlouvání laboratorního výkonu prováděného v režimu 
POCT (Point-of-Care Testing) subjektům s klinickou odborností. Vzhledem k postupné optimalizaci sítě 
klinických laboratoří je vhodné lokální nasmlouvání výkonů pro POCT subjektům s klinickou odborností časově 
omezit, například na dobu jednoho roku. Dokument dále definuje obecné podmínky, které lze použít jako 
doplněk k pokynům pro vypracování registračního listu. 
 
 
 
Terminologie a zkratky 
 
EQA, external quality assessment, EHK, externí hodnocení kvality, systém mezilaboratorních porovnávacích 
zkoušek 
 
IQC, internal quality control, vnitřní řízení kvality, systém laboratoře pro monitorování analytické úrovně měření 
 
POCT, point-of-care testing, vyšetřování v místě péče o nemocného 
 
TAT, turnaround time, doba odezvy, v tomto případě definovaná jako časový interval mezi odběrem 
biologického materiálu a získáním výsledku na klinickém pracovišti 
 
EBM, evidence based medicine, medicína podložená důkazy 
 
IF, impact factor, hodnota používaná k ohodnocení relevantnosti (citační úrovně) časopisecké publikace 
 
 
 
Část A 
Podmínky pro lokální nasmlouvání laboratorního výkonu typu POCT jiné než laboratorní odbornosti 
 
 
A-1 
Časové a rozhodovací specifikace při používání vyšetření v režimu POCT 
 
Pokud se bude vyšetření provádět kromě režimu POCT také v laboratoři, je nutné stanovit optimální TAT, 
během kterého lze v specifických rozhodovacích situacích získat výsledek pro bezprostřední medicínskou akci. 
Specifickou rozhodovací situací se rozumí např. rozhodnutí o určité léčbě, kdy výsledek vyšetření zásadně 
rozhodnutí ovlivňuje. 
 
Je nutné stanovit optimální TAT. 
 
Je nutné určit známé (a aplikovatelné) medicínské akce, které se provedou jako reakce na získaný výsledek. 
 
Není-li splněna kterákoli z uvedených podmínek, pro provádění výkonu neexistuje racionální potřeba.  
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TAT při práci v režimu POCT musí být kratší než je TAT laboratoře. Podle povahy vyšetření a s ohledem na 
lokální podmínky je nutné určit, jak velká časová diference obou TAT je medicínsky a ekonomicky 
opodstatněná. 
 
TAT při práci v režimu POCT může být delší než TAT laboratoře, pokud výsledek vyšetření z laboratoře není 
s udávaným TAT dostupný nepřetržitě (např. v noci, během svátků). Podle povahy vyšetření a s ohledem na 
lokální podmínky je nutné určit, jak velká časová diference obou TAT je medicínsky a ekonomicky 
opodstatněná. 
 
Musí být splněna alespoň jedna z podmínek uvedených sub 3 a 4. Není-li splněna ani jedna z uvedených 
(lokálních) podmínek, nepatří laboratorní vyšetření mezi výkony, jež je možné lokálně nasmlouvat. 
 
A-2 
Podmínky pro zajištění analytické kvality vyšetření a dokumentace 
 
Je nutné doložit (např. stanoviskem nebo doporučením odborné společnosti), že lokálně zvolená technika, 
pomůcka nebo způsob provádění POCT je na úrovni state-of-the-art.  
 
Podmínkou pro lokální nasmlouvání výkonu je dokladovatelná účast subjektu v systému EQA po celou dobu 
používání vyšetření v režimu POCT a trvale doložitelný a relevantní způsob provádění IQC. 
 
Není-li pro dané vyšetření dostupný systém EQA, je podmínkou pro lokální nasmlouvání výkonu existence 
dokumentovaného lokálního a relevantního způsobu provádění IQC po celou dobu používání vyšetření v režimu 
POCT. 
 
 
Musí být splněna alespoň jedna z uvedených podmínek. Není-li splněna ani jedna z uvedených podmínek, nelze 
vyšetření lokálně nasmlouvat. Náklady na vyšetření prováděné v rámci EQA a/nebo IQC musí být součástí 
úhrady za výkon. Uživatel systému musí být vždy proškolen v řádném používání techniky nebo pomůcky pro 
POCT.  
 
Je nutné zajistit vedení technické a zdravotnické dokumentace. Technickou dokumentací se rozumí veškerá 
dokumentace týkající se vlastní techniky nebo pomůcky pro POCT a dokumentace provozní, která zahrnuje i 
záznamy o IQC a EQA. Zdravotnickou dokumentací se rozumějí nálezy a výsledkové listy. Dokumentace se 
musí archivovat. 
 
Podmínka musí být splněna. Lze aplikovat doporučení odborných společností o správném zavádění a používání 
POCT. 
 
 
Část B 
Podmínky pro zařazení laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT mezi výkony hrazené ze 
zdravotního pojištění 
 
B-1 
Obecné požadavky 
 
 
Je nutné doložit, že potřeba zařazení laboratorního vyšetření prováděného v režimu POCT mezi výkony hrazené 
ze zdravotního pojištění je podložena EBM. Je nutné uvést odkaz na metaanalytickou studii (studie), která 
prokazuje potřebu výsledku vyšetření. 
 
Není-li dostupná metaanalytická studie, je nutné doložit, že existuje všeobecné odborné mínění svědčící pro 
potřebu výsledku vyšetření. Dokládá se podporujícími odkazy v monografiích a časopisech s IF. 
 
Není-li všeobecné mínění odborné veřejnosti podloženo relevantními odkazy, musí odborná společnost v oblasti 
laboratorní medicíny doporučit používání vyšetření na základě předložených experimentálních dat.  
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Není-li splněna ani jedna z uvedených podmínek, nepatří laboratorní vyšetření mezi výkony hrazené ze 
zdravotního pojištění. 
 
 
B-2 
Podmínky analytické kvality vyšetření 
 
U kvantitativních testů je nutné doložit věrohodné hodnoty detekčního limitu, dolní a horní meze stanovitelnosti 
(může se jednat o data převzatá z relevantních studií bezprostředně spojených s uvažovaným vyšetřením). 
 
U kvantitativních testů je nutné doložit hodnotu bias, opakovatelnosti a reprodukovatelnosti (může se jednat o 
data převzatá z relevantních studií bezprostředně spojených s uvažovaným vyšetřením). 
 
Je nutné doložit hodnoty biologické variability intraindividuální a interindividuální. 
 
Je nutné doložit dostatečnou analytickou specifičnost stanovení a minimálně uvést výčet látek, které vedou 
k analytickým interferencím.  
 
U kvalitativních nebo semikvantitativních testů je nutné doložit vhodné a odůvodněné umístění cut-off hodnoty 
(hodnot). 
 
U testů zahrnujících subjektivní hodnocení je nutné doložit, že existují podmínky pro výchovu a kontinuální 
vzdělávání hodnotících osob. 
 
Není-li splněna kterákoli z uvedených podmínek, nepatří vyšetření mezi výkony hrazené ze zdravotního 
pojištění. 
 
 
B-3 
Splnění podmínek pro zajištění diagnostické efektivity vyšetření 
 
Pokud je kvantitativní vyšetření určeno pro diagnostiku, je nutné doložit vhodné hodnoty senzitivity a 
specifičnosti pro jednotlivé hodnoty cut-off ve specifikovaných diagnostických situacích, doložit návaznost 
kalibrace a doložit, že hodnoty bias, opakovatelnosti a reprodukovatelnosti vyhovují diagnostickému použití.  
 
Pokud je vyšetření určeno pro monitorování, je nutné doložit, že nejméně hodnoty opakovatelnosti a 
reprodukovatelnosti vyhovují tomuto použití. 
 
Pokud je vyšetření určeno pro jiný účel než diagnostiku a/nebo monitorování, je nutné doložit, že znaky 
analytické metody tento účel umožňují. 
 
V případě testů zahrnujících subjektivní hodnocení je nutné doložit, že získané výsledky lze využít nejméně pro 
diagnostiku nebo monitorování a/nebo že zlepšují stav pacientů. 
 
 
Musí být splněna alespoň jedna z uvedených podmínek. Není-li splněna ani jedna z uvedených (lokálních) 
podmínek, nepatří laboratorní vyšetření mezi výkony hrazené ze zdravotního pojištění. 
 
 
Toto doporučení schválily odborné společnosti v rámci Rady pro akreditaci 
 
 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
Společnost XX dne ................. Podpis předsedy ....................... 
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Příloha č. 2 
Kritéria pro laboratoře stanovující koncentraci alkoholu v krvi pro zdravotnické a právní účely 
dle Metodického pokynu pro postup při laboratorním stanovení alkoholu v krvi (Věstník MZ ČR č.7/06): 
1) pro účely zdravotnické 
laboratoře klinické toxikologie a/nebo soudní toxikologie a/nebo OKB a/nebo OLM musí splňovat následující 
kritéria: 
Přístrojové vybavení a prostorové podmínky: 
dle „Metodického pokynu“ (Věstník MZ č.7/06) 
Personální zajištění: VŠ ( nelékař, lékař) , který je zodpovědný za provedení analýzy:  
má podle Vyhl.č. 77/81 Sb. specializovanou způsobilost v oboru „Vyšetřovací metody v instrumentální chemii 
a toxikologii“ nebo „Vyšetřovací metody v klinické biochemii“  
má podle zák.č.96/04 Sb. specializovanou způsobilost v oboru „Soudní toxikologie“ nebo „Vyšetřovací metody 
v klinické biochemii“ s absolvováním 1.části vzdělávacího programu oboru Soudní toxikologie (Povinná praxe 
v klinické toxikologii), včetně úspěšného zvládnutí příslušného testu  
má podle zák.č.95/04Sb. specializovanou způsobilost v oboru,  jehož vzdělávací program zahrnuje mj. 
i problematiku klinické nebo soudní toxikologie. 
má minimálně 5 let toxikologické praxe 
 Metodika: 
     dle „Metodického pokynu“ (Věstník MZ č.7/06) 
4. Zajištění kvality výsledků 
 externí kontrolní testy kvality 
 
2) pro účely zdravotnické i právní 
Laboratoře, které chtějí být zařazeny mezi laboratoře s oprávněním MZ ČR stanovovat hladinu etylalkoholu 
v krvi i pro potřeby právní (soudně-toxikologické laboratoře, které musí být buď organizační  či úzce kooperující  
součástí ústavů nebo oddělení soudních lékařství), se musí  řídit zásadními stanovisky České společnosti 
soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP a musí splňovat následující kritéria v souladu s požadavky 
„Metodického pokynu“ (Věstník MZ ČR č.7/06): 
Přístrojové vybavení a prostorové podmínky 
a)  1 místnost pro stanovení alkoholu metodou plynové chromatografie (plynový chromatograf optimálně 
s možností automatizované head-space techniky) 
b) 1 místnost pro stanovení alkoholu druhou metodou (metoda Widmarkova, enzymatická, apod.). 
c)  administrativní úsek. 
Laboratoře a administrativní úsek je nutno zabezpečit proti únikům informací a manipulaci se vzorky. 
Personální zajištění: VŠ – (nelékař, lékař), který je zodpovědný za provedení analýzy a interpretaci jejích 
výsledků:  
má specializovanou způsobilost v oboru „Soudní toxikologie“ podle zák.č.96/04 Sb. nebo v oboru „Vyšetřovací 
metody v instrumentální chemii a toxikologii“ podle Vyhl.č.77/81 Sb.  
má podle zák.č.95/04Sb. specializovanou způsobilost v oboru,  jehož vzdělávací program zahrnuje mj. 
i problematiku klinické nebo soudní toxikologie. 
má minimálně 8 let toxikologické praxe na pracovišti soudní toxikologie 
účastní se pravidelně kontinuálního vzdělávání v oboru  
 
Metodika: Vzorek krve musí být vyšetřen dvěma na sobě nezávislými laboratorními metodami, z nichž jedna 
jako přísně specifická je plynová chromatografie a tato je naprosto nezastupitelná. Jako druhé, ověřovací 
metody, může být použito jakékoliv jiné, sice nespecifické, nicméně však přesné metody. Detailní popis 
metodiky je uveden v „Metodickém pokynu pro postup při laboratorním stanovení alkoholu v krvi“ (Věstník MZ 
ČR č.7/06).  
Zajištění kvality výsledků:  
interní kontroly: v souladu se stanoviskem odborné společnosti „Pokyny pro stanovení etanolu“ (Soud.Lék.43, 
č.3, 1998, str.46)  
externí kontroly: 4 x ročně testy „Ethanol in serum“ pro forenzní účely GTFCH, minimum je 75% úspěšnost. 
Výsledky shromažďuje a kontroluje pracovník pověřený odbornou společností. Tyto výsledky musí být 
archivovány na pracovišti po dobu 10 let.  
 
Stejné podmínky platí i pro stanovení alkoholu v jiném biologickém materiálu. 
Vzhledem k tomu, že kriteria platná pro stanovení alkoholu pro právní účely jsou mnohem přísnější je zřejmé, že 
výsledky laboratoří soudně-toxikologických jsou pro potřeby zdravotnické v plné míře použitelné, v žádném 
případě však to neplatí naopak.  
 




