
Zápis schůze LS ČHS  

14.9.2022 18,45-20,15 h.; salónek, KC Aldis 

Přítomni dle prezenční listiny; omluveni: Krištofová, Paulusová, Bourková, 
Charvát, Opravilová, Radinová, Rosenauerová, Roučková, Zavřelová. 

1. Kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 25.2.2022 (Mikulenková). 
2. Informace ze 16. schůze výboru ČHS, z voleb do výboru ČHS a z 1. schůze 

nového výboru 30.6.2022 (Mikulenková) – zápis na stránkách ČHS. 
3. Informace z RAKL (Mikešová, Malíková); vyjádření NASKL k vyhlášce 

EU 746/2017 o IVD-R – postavení NASKL jako orgánu posuzujícího 
kvalitu laboratoří není dle sdělení NASKL v rozporu s evropskou 
legislativou; NASKL nabízí možnost ekonomické podpory v rámci přípravy 
dokumentace k IVDR.  

4. Informace z OV ML ČIA (Hrachovinová) – schůze plánována na začátek 
listopadu; proběhla úspěšná evaluace ČIA. 

5. Informace z ČIA z 1.7. od Ing. Lochmannové: vyjádření MZČR 
k personálním minimům na laboratořích – platí legislativní požadavky, 
nepodkročitelná minima odborných společností nejsou vymahatelná; LS 
doporučeno zatím doporučení ale ponechat na webových stránkách jako 
návrh po udržení kvality personálního zajištění provozu hematologických 
laboratoří.  

6. Tvorba nového doporučení LS: Validace a verifikace v hematologii 
(Mikešová, Mikulenková, Hrachovinová) doporučení rozpracováno;  
 Informace z ranní schůzky o IVD-R  

- návrh na vytvoření společného uložiště dokumentů pro ulehčení 
komunikace – řeší Zelený a Vrbacký;  

- návrh vytvořit záložku s IVDR problematiku na stránkách ČHS ve 
složce Laboratorní sekce – řeší Mikulenková a Vrbacký; 

- návrh na vytvoření mailové adresy na dotazy – řeší Vrbacký;  
- promítnuta tabulka výkonů odbornosti 818 s frekvencí a s návrhy na 

zrušení některých výkonů – v řešení do příští schůze; 
7. Informace ze schůzky supervizorů SEKK – Mikulenková:  
 změny v certifikaci úspěšnosti v systému EHK;  
 certifikace v hematologii pro rok 2023;  
 řešeny transportní a skladovací podmínky pro cyklus RET ze SEKKu 

pro chybu v preanalytické fázi (vzorky uskladněny v lednici spolu se 
vzorky na vyšetření hemostázy), cykly nebudou rozesílány společně;  



 informace o žádosti SEKK o zaslání harmonizačních protokolů pro 
hematologické měřicí systémy Siemens a Abbott – bude řešeno na příští 
schůzi – Ing. Budina SEKK. 

8. POCT D-Dimery v gesci praktických lékařů – neexistuje kontrola kvality od 
SEKK, která by byla jednoduše použitelná; nutnost kontroly z pohledu 
laboratorní hematologie? – diskuze přesunuta na další schůzi.  

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

10. Nový výkon do SZV: SRA test na vyšetření agregace destiček 
(Hrachovinová) – zatím pozastaven. 

11. Revize nákladů nového výkonu pro ACT (Mikešová, Pulcer, Mikulenková) 
– není známa frekvence napříč ČR; otázka, zdali výkon vytvořit – bude 
řešeno na příští schůzi. 

12. Nový výkon – 2. čtení hodnocení aspirátu kostní dření? (Mikulenková) – 
bude řešeno na příští schůzi. 

13. Nový výkon na vyšetření ADAMTS13 – pracovní skupina Fátorová, 
Hrachovinová a Slavík připraví do příští schůze podklady.  

14. Dopis od Ing. Škrabálka s prosbou založit MDW jako nový výkon KO 
v SZV – diskuze na téma nového KO s rozšířenými parametry – bude 
řešeno na příští schůzi. 

15. Informace o revizích doporučení LS z r. 2017–2018 (5letý cyklus revize):  
 Doporučení pro akreditaci jednotlivých vyšetření z odbornosti 818 

(Matýšková) – umístěno na webu s přechodným obdobím do 16.6.2022; 
 Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně + RM myelogramu (Buliková, 

Mikulenková) – je nové 5. vydání WHO klasifikace – úprava 
doporučení bude až po tisku knihy, které je v plánu do konce roku 2022; 

 Doporučená referenční rozmezí pro koagulační stanovení – děti + 
dospělí – do 12/2023; 

 RM pro KO, retikulocytů, NRBC a dif u dětí – do 5/2023. 
16.  Revize doporučení pro schistocyty dle nového doporučení ICSH (Juráňová, 

Mikulenková) – v přípravě. 
17. Informace ze SEKK s.r.o. o novém cyklu cytochemické vyšetření 

(Mikulenková) – v přípravě společně s MUDr. Bulikovou z FN Brno. 
18. Volba nového předsedy LS ČHS – celkem hlasoval 23 přítomných -  

zvolena MUDr. Mikulenková - 22 hlasů bylo pro, 1 neplatný. 
19.  Různé: 

 automatické uvolňování hematologických výsledků s normálními 
hodnotami – diskuze přesunuta na příští schůzi. 



 názvy metod na výsledkových listech – dotaz Bradáčová – na 
výsledkovém listu je nutné uvést jakoukoliv formou typ primárního 
vzorku. 

 opakovaně neúspěšná laboratoř v cyklu NKDF v SEKK – Mikulenková 
– napsat laboratoři upozornění o nevyhovujících výsledcích – bude řešit 
na výboru ČHS. 

 vydávání 6populačního difu – dotaz Matýšková – doporučeno termín 
nepoužívat.  

 RNDr. Řeháková – ukončení členství v LS ČHS z rodinných důvodů. 

 

Termín další schůze: 4.11. ÚHKT, 9,30 -12,30 hodin 


