
Zápis schůze LS ČHS  

12.11.2021 - schůze vedena přes webex 

Přítomni (bez titulů): Amborská, Erbenová, Fátorová, Chasáková, Krištofová, 
Malíková, Mikulenková, Hrachovinová, Matýšková, Opravilová, Rosenauerová, 
Slavíčková, Zavřelová, Jelínková, Řeháková, Šigutová, Vytisková, Slavík, 
Bradáčová, Bourková, Juráňová, Roučková, Mikešová, Bártů, Černý, Zelený, 
Tokár.  

Omluveni: Hrdinová, Sadílek, Pulcer Kneiflová. 

1. Kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS ze 11.6.2021 (Mikulenková).  
2. Informace z 12. a 13. schůze výboru ČHS 22.2.2021 (Mikulenková); 

podrobně viz web ČHS; v příštím roce plánovány volby do výboru ČHS.  
3. 2. český hematologický a transfuziologický kongres 12.-15.9.2021 

v Olomouci – shrnutí informací; poděkování členům LS za aktivní účast a 
prezentaci Laboratorní sekce (Mikulenková). 

4. Nové webové stránky ČHS; link na LS ČHS https://labsekce.hematology.cz. 
5. Informace z RAKL (Mikešová, Malíková) – informace z NASKL na Audit R3 

(Audit typu R3 provedený v roce 2021, jde podle platné metodiky nad rámec 
požadavků Auditu II a z tohoto hlediska lze osvědčení o úspěšném splnění 
požadavků Auditu R3 považovat také za splnění požadavků Auditu II, 
dokladem o zajištění kvality pracoviště bude Osvědčení o splnění podmínek 
Auditu R3 (záhlaví osvědčení); laboratoře mohou zpětně požádat o vydání 
tohoto osvědčení s novým textem bez poplatku). 

6. Informace z harmonizační schůzky ČIA 22.9.2021 (Mikulenková, Matýšková) 
– změny přílohy č. 3 v Osvědčení (seznam metod); revidovaná verze 
ISO:15189 – konec roku 2022. 

7. Dokument Certifikace 2022 pro hematologii od SEKK s.ro. – v příloze. 
8. Tvorba nového doporučení LS: Validace a verifikace v hematologii 

(Mikešová) – sdělení z Evropské komise ze 14.10.2021; v plánu společná 1-2 
denní pracovní schůzka členů LS s přípravou podkladů pro doporučení 
v příštím roce na jaře.  

9. Tvorba nového doporučení LS: Rozšířené parametry hematologických 
analyzátorů a jejich využití v praxi (Fátorová, Mikulenková) – předběžné 
informace. 



10. Nový výkon do SZV: SRA test na vyšetření agregace destiček (Hrachovinová) 
– diskuze nad výkonem a ev. možností vyšetřování v jednotlivých 
laboratořích; výkon bude poslán na výbor ČHS odsouhlasení. 

11. Sdílení výkonů (cytologické stanovení diagnózy I., II. a III. stupně obtížnosti - 
87513, 87519, 875255) s odborností 823 (Mikulenková) – žádost 
odsouhlasena na výboru ČHS; souhlas i ze strany Společnosti českých 
patologů (SČP).  

12. Projednávání nových výkonů na MZ a na SČP: 96898 analýza tělních tekutin - 
celkový počet buněk na analyzátoru – výkon schválen, měl by být platný od 
r. 2023; 96899 analýza tělních tekutin – preklasifikace … s odborností 823 
zatím předběžně domluvena bližší specifikace jen pro cytologické hodnocení 
likvoru (Mikulenková), vyšetření dalších tělních tekutin nebylo SČP 
povoleno. 

13.  Na jednání 2.12. na MZ ČR v PS pro SZV došlo po projednání na pracovním 
jednání  u výkonu Stanovení frakce nezralých trombocytů (96897) k úpravě 
podmínky - bylo odstraněno omezení na entrum vysoce specializované 
péče; ukázalo se, že vyšetření má význam nejen v rámci specializovaných 
center ale i v běžných zařízeních. 

14. Revize nákladů výkonu pro ACT (Mikešová, Pulcer). 
15. Odběrové zkumavky pro vyšetření hemostázy (Fátorová): upozornění pro 

jednotlivá pracoviště vyšetřující poruchy hemostázy -  musí si s příslušným 
obchodním oddělením domluvit nákup se zkumavkami, které obsahují 
příslušné množství citrátu ve zkumavkách, které při vyšetření laboratoře 
používají.  

16. Pořadí odběrů: změna biochemických odběrových zkumavek, nově s 
heparinátem lithným (Šigutová); upozornění odběrových míst na možnost 
kontaminace vzorku krve antikoagulačním činidlem v nových odběrových 
zkumavkách pro biochemii, a tedy vzorku na vyšetření hemostázy, při 
kterém může dojít k ovlivnění výsledku; je nutné zjistit a upozornit odběrová 
pracoviště na změnu pořadí odběru krve – viz naše doporučení. 

17.  Revize doporučení LS z r. 2017 (5letý cyklus revizí):  
 VKK měření KO na hematologických analyzátorech (Bourková a spol.) – 

připomínky na svytiskova@seznam.cz do 31.1.2022, 
 Zavedení nového přístroje v hematologii (Vytisková a spol.) – bez 

připomínek; revize 1 umístěna na web, 
 Doporučení pro akreditaci jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 

(Matýšková) – změny nutné v rámci úprav přílohy č. 3 ze strany ČIA, 
termín: 31.1.2022. 



18. Informace ze schůzky supervizorů SEKK pro cyklus DIF (Mikulenková, 
Matýšková) - přehled stížností účastníků na techniku provedení a obarvení 
nátěru; cyklus je dlouhodobě úspěšný a bez připomínek od účastníků.  

19. Od 1.1.2022 by měl být k dispozici nový Katolog prací (vyhl. 222/2010), ve 
kterém by mělo dojít k navýšení platových tříd u zdravotních laborantů a VŠ 
nelékařů; oficiální dokument zatím není k dispozici. 

Termín další schůze LS: únor/březen 2022? 


