Příloha č. 5
Zápis
ze 49. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP
konaného dne 3. března 2013 v LD ČLS v Praze

Přítomni:
Dr. Beková, Dr. Brozmanová, doc. Čermák, Ing. Černá, doc. Dastych, prof. Kožich, Dr.
Macková, prof. Michalová, doc. Ondra, prof. Palička, prof. Penka, Dr. Písačka, Ing. Šprongl, Ing.
Štědrý, Dr. Trnková
Omluveni:
doc. Andrýs, prof. Dušková, Dr. Lochman, Ing. Matějka, Dr. Nenutil, doc. Pecka, Dr. Řeháček,
Dr. Scharfen, doc. Slanař
Hosté (NASKL):
Prof. Jabor
Ing. Hinďoš v zastoupení klinické imunologie
Centrum pro kvalitu při SZÚ:
Dr. Chaloupková – trvale omluvena
Program:
1. Kontrola zápisu ze 48. zasedání Rady:
Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu na dnešním jednání probírány
z pohledu nových informací
2. Předseda znovu informoval o tom, že prof Ryška, vedoucí Pracovní skupiny pro sdílené
kódy požádal o uvolnění z této funkce z pracovních důvodů. Vedení skupiny převzala
paní Dr Gotzmannová, která se však z dnešního jednání musela omluvit.
Rada konstatuje, že je potřeba se v této oblasti zabývat přinejmenším těmito problémy:
- Verifikovat jeden platný a obecně akceptovaný seznam sdílených kódů
(akceptovaný i plátci zdravotní péče) – zajistí Dr Gotzmannová
- Projednat se zainteresovanými odbornými společnostmi modifikované či
nové kódy v Seznamu výkonů a jejich sdílení. V této souvislosti všechny
odborné společnosti nejpozději do 31. března dodají seznam
nejnaléhavějších problémů (zaslat na předsedu Rady, který zajistí další
distribuci)
- Vyvolat aktivní jednání mezi OS o budoucnosti a zpřesnění požadavků na
sdílené kódy a jejich seznam – bude úkolem pracovní skupiny vedené Dr
Gotzmannovou

Členové Rady souhlasí s tím, aby Dr Gotzmannová byla oficiálně pověřena jednáním
v oblasti sdílených kódů – zajistí předseda.
Předseda rozešle seznam v minulosti nominovaných členů pracovní skupiny pro sdílené
kódy a zástupci OS v Radě posoudí jeho aktuálnost
3. Předseda informoval o podpisu aktualizované Smlouvy o spolupráci mezi ČLS JEP a
ČIA. Smlouva zahrnuje všechny požadavky, které členové Rady a vedení NASKL
považovali za podstatné. Předseda vyjádřil všem členům Rady, NASKLu a předsedům
odborných společností poděkování za aktivní spolupráci, která vedla k úspěšnému závěru
4. Prof Jabor podal zprávu o činnosti a aktivitách NASKL, kde ve stručnosti uvedl, že
- V roce 2013 proběhlo 19 Auditů I, 167 Auditů II, 15 dozorových návštěv
po Auditu II a 105 konzultačních návštěv
- Ekonomický výsledek NASKL v roce 2013 je dobrý – byl vyrovnán dluh
z předchozího roku a do rezervního fondu byl převeden mírný zisk
5. Vzhledem ke zpřesňování činnosti NASKL při Auditech je potřeba specifikovat za
jednotlivé odbornosti, které metody musí být vždy předmětem Auditu, resp musí být
v 50% potenciálně kontrolovaných metod. Jednotliví zástupci OS zašlou svá stanoviska
předsedovi Rady a vedoucímu NASKL nejpozději do 31. března
6. Nepříznivá situace v zabezpečení hematologických laboratoří kvalifikovanými odborníky
(včetně nekorespondujícího stanoviska MZ ČR) trvá
7. Doc Ondra upozornil na potřebu zavedení nového kódu do Seznamu výkonů – stanovení
„analytu“ metodou LC-MS, resp metodou LC-MS/MS. Tento kód existuje v genetické
odbornosti, mnohé další odbornosti jej však potřebují do různé analyty. Doc Ondra
připraví návrh kalkulačního listu a rozešle jej členům Rady k další diskusi. Po zpracování
souhlasného stanoviska (nebo v případě potřeby více kódů) projedná předseda Rady se
zástupkyní Rady v dohodovacím řízení, Dr Cabrnochovou, požadavek na zařazení tohoto
kódu do jednání
8. Námětem pro budoucí jednání je nepochyběn potřeba fyzické přítomnosti kvalifikovaných
odborníků v laboratořích a možnost-nemožnost provádění tzv tele-medicíny
v laboratorních odbornostech. Bude mimo jiné potřeba specifikovat požadavky
jednotlivých odborností, typů pracovišť, situaci v laboratorních řetězcích atd
Předseda ukončil jednání v 15:50
Zapsal: VP
Další termíny jednání Rady v roce 2014:
26. května
22. září
1. prosince
vždy ve 14:15 na obvyklém místě
Zápis-49 - pracovní

Příloha: Seznam navržených členů pracovní skupiny pro sdílené kódy
Předsedkyně:
RNDr. Dagmar Gotzmannová
dagmar.gotzmannova@gmail.com
Členové:
RNDr. Hana Brozmanová CSc.
hana.brozmanova@fnspo.cz
doc. MUDr. Pavel Čermák CSc.
pavel.cermak@ftn.cz
Ing. Ivana Černá
ivana.cerna@uvn.cz
RNDr. Ivana Janatková
ijana@lf1.cuni.cz
RNDr. Vlastimil Král, CSc.
vlastimil.kral@zuusti.cz
Ing. Petr Matějka
matejka@cechacek-sro.cz
doc. RNDr. Miroslav Pecka CSc.
pecka@fnhk.cz
RNDr. Martin Radina
martin.radina@pr-lab.cz
MUDr. Vít Řeháček
rehacekv@lfhk.cuni.cz
MUDr. Eva Svobodová
svobodovacygy@volny.cz
Kopie všech zpráv prosím pro informaci zasílat:
Prof. MUDr. Antonín Jabor CSc. (anja@medicon.cz)
Prof. MUDr. Vladimír Palička CSc. dr. h. c. (palicka@lfhk.cuni.cz)

