Zápis schůze LS ČHS
25.2.2022 - schůze vedena přes webex
Přítomni (bez titulů): Amborská, Bártů, Bradáčová, Černý, Erbenová, Fátorová,
Hrachovinová, Chasáková, Jelínková, Juráňová, Kneiflová, Krištofová, Malíková,
Matýšková, Mikulenková, Opravilová, Sadílek, Šigutová, Vytisková, Zavřelová,
Zelený.
Omluveni: Hrdinová, Pecka, Bourková, Rosenauerová, Řeháková, Slavíčková.
1. Kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 12.11.2021 (Mikulenková).
2. Informace ze 14. a 15. schůze výboru ČHS, 7.2. a 13.2. 2022 (Mikulenková);
řešeny volby do výboru ČHS; každý člen ČHS dostal informační mail z ČLS
JEP; pokud se tak nestalo, musí se obrátit na ČLS (Dana Hanušová,
hanusova@cls.cz) a požádat o kontrolu adresy; zápisy podrobněji na webu
ČHS.
3. Informace z RAKL (Mikešová, Malíková) – v řešení postavení NASKL jako
akreditačního orgánu ČR kvůli Nařízení EU o IVDR.
4. Informace ze schůzky OK ML ČIA 15.11.2021: MUDr. Judásková (Vyškov)
schválena jako odborný posuzovatel pro odbornost 818, více přiložený zápis;
konec funkčního období v OK ML MUDr. Charváta k 28.2.2022; MUDr.
Charvát již nechce ve funkci pokračovat; jako nový zástupce odbornosti 818
v OK ML nominována RNDr. Hrachovinová; informace bude předána výboru
ČHS ke schválení.
5. Tvorba nového doporučení LS: „Validace a verifikace v hematologii“
(Mikešová, Mikulenková, Hrachovinová) – informace ze schůzky Aliance pro
implementaci IVD-R konané 28.1.2022 – zápis a prezentace z odbornosti 818
přiloženy.
6. Tvorba nového doporučení LS „Rozšířené parametry hematologických
analyzátorů a jejich využití v praxi“ (Fátorová, Mikulenková) – rozeslán
informační mail zainteresovaným členům LS; podklady do 30.4. Fátorové.
7. Nový výkon do SZV: SRA test na vyšetření agregace destiček (Hrachovinová)
– výkon vytvoří Hrachovinová, poté bude poslán na odsouhlasení na výbor
ČHS.
8. Výkon ACT - Mikulenková vznese dotaz na frekvenci výkonu na Českou
společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.
9. VKK měření KO na hematologických analyzátorech (Bourková a spol.) – nová
verze již na webu.

10. Revize doporučení LS z r. 2017 – 2018 (5letý cyklus revizí):
 Doporučení pro akreditaci jednotlivých vyšetření z odbornosti 818
(Matýšková) – konečná verze bude rozeslána;
 Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně (Buliková, Mikulenková) –
verze poslána k připomínkám Prof. Faberovi a Doc. Smolejovi;
 Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení – děti +
dospělí – bude posláno k revizi garantům;
 RM pro KO, retikulocytů, NRBC a dif u dětí - bude posláno k revizi
garantům.
11.Revize doporučení pro schistocyty dle nového doporučení ICSH (Juráňová,
Mikulenková) – bude rozeslána upravená verze členům LS k připomínkám do
30.4.
12.Informace ze SEKK s.r.o. o novém cyklu cytochemické vyšetření
(Mikulenková) – rozeslán informační mail; do konce června bude provedena
studie.
13.Pracovní schůze nad IVD-R problematikou 29.-30.4.2022 Mikulov, Hotel
Galant – přihlášeno celkem 14 členů LS ČHS; práce ve dvou skupinách
(hemostáza/morfologie).
14.Různé:
 automatické uvolňování hematologických výsledků s normálními
hodnotami – nutné revidovat Stanovisko k uvolňování výsledků
z hematologie laboratoře z pohledu hodnot KO (Mikulenková),
termín do 30.4.
 Ing. Hrdinová – ukončení členství v LS ČHS z rodinných důvodů.
 Schválena žádost Ing. E. Peškové z FNHK – výkon posuzovatele
NASKL ČLS JEP; informaci předá Mikulenková na výbor ČHS.
Příští schůze: 14.9.2022 v rámci Laboratorní konference v Hradci Králové.
Zapsáno 25.2.2022, MUDr. D. Mikulenková

