
Zápis schůze LS ČHS  

15.5.2020, schůze vedena korespondenčně/elektronicky z důvodu NV ČR o stavu nouze. 

Korespondečně přítomni (bez titulů): Hrdinová, Malíková, Mikulenková, Hrachovinová, 
Matýšková, Opravilová, Smetana, Sadílek, Zavřelová, Jelínková, Pecka, Řeháková, Šigutová, 
Pulcer, Vytisková, Slavík, Rosenauerová, Bradáčová, Slavíčková, Amborská, Bourková, 
Juráňová, Roučková, Mikešová, Radinová, Fátorová, Erbenová, Kneiflová, Chasáková, 
Charvát, Tokár.  

1. Zahájení a kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 29.11.2019 (Mikulenková).  
2. Zápis z 6. schůze výboru ČHS – schůze vedena elektronickou formou (Mikulenková) – 

dosud není zápis. 
3. Informace o změnách v přílohách osvědčení o akreditaci (Charvát) – požadavek ČIA pro 

odborné auditory ke spolupráci na vytvoření nového metodického pokynu pro 
akreditace laboratoří; na základě požadavků EA 4/17 požádala ČIA všechny odborné 
společnosti, aby přizpůsobily přílohu 3 akreditace laboratoře a seznam prováděných 
metod; kde se klade důraz na přiznanou flexibilitu laboratoře, to znamená rozšiřování či 
změny vyšetření za podmínek stejného principu vyšetření bez nutnosti mimořádné 
dozorové návštěvy pracovníků ČIA ale pouze na základě oznámení; má-li tedy laboratoř 
flexibilitu přiznánu, může měnit analyzátor pracující na stejném principu, může 
rozšiřovat testy prováděné stejným principem vyšetření (např. koagulační faktory) 
apod. Příloha 3 pravděpodobně nebude obsahovat zkratky testů v hranaté závorce, ale 
bude obsahovat typ analyzátoru a v seznamu metod budou zřejmě uvedeny tyto 
zkratky bez závorek a dále datum, typ a změny v rámci flexibility. Platnost těchto změn 
bude předmětem samostatného metodického pokynu platného pro všechny 
odbornosti. Na návrzích se podíleli všichni odborní posuzovatelé pro odbornost 818. Ke 
změnám využito naše Doporučení pro akreditace jednotlivých vyšetření z odbornosti 
818 z 1. 10. 2017. 

4. XIX. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie v Hradci Králové ve dnech 
10.9. - 11.9.2020 – informace o akci jsou k dispozici na www.hanzo.cz; deadline pro 
zaslání abstrakt je 12.6.2020; registrační poplatek se bude platit až po zrušení zákazu 
pořádání hromadných akcí (informace na webu); maximální počet účastníků bude 
upřesněn dle vývoje situace ohledně pandemie COVID-19. 

5. Nové doporučení POCT v hematologii (Pulcer) – schváleno výborem ČHS, na webu ČHS 
od 1.1.2020. 

6. Informace České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací o změně 
číslování položek z NČLP od intervalu 5000 a výše – přiložený text. 

7. Nové položky NČLP – pro současnou verzi NČLP korigovány všechny hematologické 
položky v NČLP a tam, kde to bylo potřebné, doplněny další třídy, kategorie a 
synonyma, u některých rozepsány zkratkovité názvy, podle kterých by se položky snáze 
hledaly a laboratoře je mohly využít k napojení svých lokálních číselníků v LIS; založení 
nových položek týkajících se KO a DIF z dialyzátu a jiných tělních tekutin; položky týkající 
se vyšetření lupus antikoagulans; HIT Ag a ADAMTS13 Ag, vyšetření na MULTIPLATE, 
vyšetření SPS, ICIS skóre (Fátorová). 



8. Nový registrační list Analýza tělních tekutin – celkový počet buněk na analyzátoru 96898 
(Juráňová/Mikulenková) – návrh bude poslán na výbor ČHS ke schválení. 

9. Nový registrační list Analýza tělních tekutin – preklasifikace diferenciálního počtu buněk 
na analyzátoru 96899 (Juráňová/Mikulenková) – posláno k připomínkování členům LS 
ČHS do 15.6.  

10. Nový registrační list pro Stanovení frakce nezralých trombocytů 96897 (Slavík) 
v připomínkovém řízení na MZ.  

11. Nový registrační list pro ACT – aktivovaný čas srážení 96900 (Mikulenková) – posláno 
k připomínkování členům LS ČHS do 15.6.2020. 

12. Doporučení pro minimální vyšetření v hematologii (Mikulenková) – diskuze přesunuta 
na příští schůzi LS 10.9.2020. 

13. Nové doporučení „Preanalytika v hematologické laboratoři“ (Šigutová) – nový obsáhlý 
dokument v přípravě; 1. verze bude rozeslána členům LS nejpozději do konce prázdnin.  

14. Doporučení pro TAT z 1.10.2015 (Fátorová) – 1. revize verze 1; zapracovány připomínky; 
revidována verze bude umístěna na web.  

15. Referenční meze KO u dospělých z 1.3.2015 (Vytisková) – 1. revize verze 2 – doplněna 
poznámka k dalším parametrům KO (obsah hemoglobinu v retikulocytech, střední 
objem retikulocytu, frakce nezralých destiček, nezralé granulocyty, frakce retikulocytů); 
harmonizace počtu retikulocytů u dětí a dospělých v rámci revize doporučení pro RM 
dětí v r. 2021; posláno k připomínkování členům LS ČHS do 15.6.2020. 

16. Doporučení na výpočet nejistot kvantitativních výsledků měření v hematologické 
laboratoři z 6.2.2015 – 1. revize verze 2 – schválena členy LS, nová verze umístěna na 
web ČHS. 

17. Doporučení ČHS ČLS JEP k EHK v hematologické laboratoři z 1.9.2016 (Pecka, 
Matýšková) – 1. revize verze 2 schválena členy LS; nová verze umístěna na web ČHS.  

18. Doporučení VKK koagulačních vyšetření z 1.9.2016 (Hrachovinová, J. Zavřelová, M. 
Jelínková, M. Matýšková I. Malíková) – 1. revize verze 1 poslána členům 
k připomínkování do příští schůze LS 10.9., kde bude vedena jen diskuze na místě.  

19. Denní přítomnost na pracovišti (Charvát) – podmínka personálního obsazení laboratoře 
(důkaz přítomnosti pracovníka na pracovišti; požadavek denní (8hodinová) přítomnost 
na pracovišti jednoho z VŠ) – poznámky poslat Charvátovi do 31.8.2020.  

20. Žádost o členství v LS ČHS RNDr. Iva Bártů – hlasovalo 31 členů LS, pro: 31 členů/proti 0 
členů/nikdo se nezdržel hlasování; RNDr. Iva Bártů přijata za řádného člena LS ČHS ČLS 
JEP. 

21. RNDr. Margita Opravilová, Ph.D. - žádost o doporučení na pozici posuzovatele ČIA pro 
odbornost 818;  hlasovalo členů 30 LS, /proti 0 členů/nikdo se nezdržel hlasování; RNDr. 
Margita Opravilová za LS ČHS JEP navržena jako odborný posuzovatel pro ČIA v rámci 
posuzování normy ISO:15189; návrh poslán ke schválení na výbor ČHS.  

22. RNDr. Veronika Kaderová z FN Motol - žádost o doporučení na pozici experta pro oblast 
Cytometrická diagnostika v oboru hematologie a onkologie v rámci ČIA – schválení 
přesunuto na další schůzi LS 10.9.2020. 

23. Různé – PDW – využitelnost parametru v klinické praxi x měření hodnoty PDW na 
analyzátorech – diskuze přesunuta na další schůzi LS 10.9.2020. 

 



Termín další schůze LS: 10.9.2020 Hradec Králové; 9:45 - 11:45, Kampus UK v Hradci Králové, 
seminární místnost č.2. 

 


