
Příloha č. 4 
Zápis  

z 33. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP konaného dne 14. 
prosince 2009 v LD ČLS v Praze 

 
 
Přítomni:  
Dr. Andrýs, Prof. Brdička, Ing. Černá, Doc. Dastych, Ing. Matějka, Prof. Michalová, Dr. Nenutil, 
Prof. Palička, Doc. Pecka, Dr. Písačka, Dr. Řeháček, Ing. Šprongl, Ing. Štědrý, doc. Zámečník 
Omluveni:  
Prof. Anzenbacher, Dr. Beková, Dr. Brozmanová, Doc. Dušková, Dr. Lochman, Dr. Ondra, Prof. 
Penka, Dr. Scharfen, Dr. Žampachová 
 
 
Hosté (NASKL):  
prof. Jabor, Kotrbatý  
 
Centrum pro kvalitu při SZÚ:  
Dr. Chaloupková - omluvena 
 
 
Program: 
1. Kontrola zápisu z 32. zasedání: zápis byl členy Rady odsouhlasen, připomínky nebyly 
2. Předseda přivítal nové členy Rady a představil je ostatním 
3. Předseda informoval o jednání s representanty VZP, především o tom, že 

- provedli dotazníkovou kontrolu smluv se 495 laboratořemi všech 
odborností v nelůžkových zdravotnických zařízeních. 120 z nich uvedlo, 
že má akreditaci dle ISO 15189, případně 17025, dalších 129 uvedlo, že 
má certifikaci dle ISO 9001, 74 laboratoří uvedlo, že úspěšně absolvovalo 
Audit I dle NASKL 

- 5 laboratoří z kontrolovaných 495 je vedeno zdravotní laborantkou 
- VZP plánuje podobnou prověrku v laboratořích lůžkových zařízení 
- zvláštní pozornost bude VZP věnovat kontrolám kvality cytologických 

laboratoří, se zaměřením na plnění požadavků personálního vybavení 
- VZP bude v kontrolách pokračovat a reagovat na jejich výsledky 
- ZP žádají Radu a NASKL o spolupráci a součinnost při ověřování kvality 

laboratoří 
- VZP bude jednat s representanty Společnosti lékařské genetiky o 

problematice „genetických“ kódů a jejich sdílení 
Rada zprávu projednala a 



- vyjádřila zájem o spolupráci 
- pověřila výkonného ředitele NASKL, aby postoupil VZP seznam 

laboratoří, které (a) jsou v Registru a (b) úspěšně absolvovaly Audit I, 
případně Audit II 

4. Validace a verifikace metod: inovovaný a doplněný materiál o validaci a verifikaci metod byl 
rozeslán před jednáním Rady všem jejím členům. Písemné připomínky nepřišly. V průběhu 
jednání Rady byl problém znovu diskutován, připomínky jsou velmi různorodé; pan 
Kotrbatý připraví návrh nové verse základních společných průsečíků, ostatní bude muset 
zůstat specifické pro jednotlivé odbornosti, které upřesní požadavky na metody ve své gesci. 
Informace bude projednána na Radě a bude dostupná i ostatním odborným společnostem 

5. Problematika sdílených kódů: pan Kotrbatý připraví co nejaktuálnější versi, která bude 
znovu diskutována 

6. Prof. Jabor informoval o činnosti NASKL. Řadě pracovišť končí registrace (budou vyzvány 
k obnovení či Auditu). V roce 2009 provedl NASKL 30 Auditů I, dalších 18 je objednaných. 
Prof. Jabor informoval o akutním nedostatku odborných posuzovatelů (klinická biochemie 
má t.č. 14 posuzovatelů, ostatní obory < 5) – je potřeba urychleně doplnit. Representanti 
odborných společností by měli navrhnout další posuzovatele 

 
 
 
Prof. Palička ukončil jednání v 16:00. Příští jednání Rady bude na obvyklém místě od 14:15, dne 
1. března 2010. 
 
Zapsal: VP 
 
V HK dne 30. prosince 2009 
 
Zápis-33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




