
Zápis schůze LS ČHS  

4.11.2022 9,30-12,30 h. ÚHKT 

Přítomni dle prezenční listiny; omluveni: Erbenová, Fátorová, Hrachovinová, 
Krištofová, Paulusová, Charvát, Chasáková, Jelínková, Matýšková, Opravilová, 
Pecka, Slavíčková, Radinová, Rosenauerová. 

1. Kontrola zápisu minulé schůze LS ČHS z 14.9.2022 (Mikulenková). 
2. Informace z 2. schůze výboru ČHS 25.10.2022 (Mikulenková); III. kongres 

ČHS se bude konat 15.-18.9.2024 v Hradci Králové, více v zápise na 
stránkách ČHS. 

3. Informace ze Sekce zdravotních laborantů (Pavlíková) – konference 
laborantů se bude konat 14.-16.5.2023 Dvůr Pecínov ve Struhařově; jednání 
ohledně navýšení platových tarifů u laborantů na MZČR zatím bez 
výsledku; řešeny způsoby vzdělávání laborantů a AKK. 

4. Revize nákladů nového výkonu pro ACT (Mikešová, Pulcer, Mikulenková) 
– v ambulantním režimu je výkon u dialyzovaných pacientů, v rámci 
ošetřovacího dne se výkon započítává v systému DRG CZ. 

5. Nový výkon – 2. čtení hodnocení aspirátu kostní dření/konzultace nálezu 
(Mikulenková) – bude řešeno na příští schůzi. 

6. Harmonizační protokoly pro hematologické měřicí systémy Siemens a 
Abbott (Ing. Budina) – kvůli „neharmonizaci“ ve výsledcích KO u 
parametrů MPV, PDW a RDW bude SEKK výsledky získané na systémech 
jednoho výrobce hodnotit jako jednu skupina bez další atomizace; u 
výsledků, kde je doložena jejich srovnatelnost (např. Abbott pro 5popDIF), 
SEKK nebude nevyhovující výsledky (vysoký rozptyl a/nebo bias) získané 
na konkrétním systému v případě podezření, že byly ovlivněny stářím 
vzorků, hodnotit – více v přiložené prezentaci. 

7. Kontrola kvality pro POCT DDimery – informace od Ing. Budiny: v rámci 
SEKK je cyklus využíván v nižší míře, než je přístrojů v ČR.  

8. Tvorba nového doporučení LS: Validace a verifikace v hematologii 
(Mikešová, Mikulenková, Hrachovinová) – v přípravě. 

9. IVDR problematika – bude zrušen výkon 96821 Cytochemické vyšetření 
NAP – výkon nemá v současné době u vyšetření myeloproliferativních 
stavů versus infekce opodstatnění, diagnostika je v současné době postavena 
na molekulárně genetickém vyšetření; dále dojde převedení výkonu 96831 
stanovení erytropoetinu pod odbornost 801; další výkony, které se 
v laboratorní hematologii využívají minimálně a mají orientační výpověď, 
nebudou v novém doporučení podrobně řešeny. 



10. Tvorba nového doporučení LS: Rozšířené parametry hematologických 

analyzátorů a jejich využití v praxi (Fátorová, Mikulenková) – v přípravě. 
11. Nové výkony pro vyšetření ADAMTS13 (Fátorová, Slavík, Hrachovinová, 

Bradáčová) – v přípravě budou dva (aktivita, inhibitor); nutné o výkony na 
MZČR požádat do konce roku. 

12. Rozšířené parametry KO – pro MDW a ICIS bude vhodné založit nový 
výkon s názvem – např. parametr sepse v hodnotách KO? 

13. Revize doporučení LS z r. 2017–2018 (5letý cyklus revize):  
 Hodnocení nátěru aspirátu kostní dřeně + RM myelogramu  (Buliková, 

Mikulenková) – revize v rámci nové WHO klasifikace 
Hematolymfoidních tumorů, 5. vydání – schváleno, bude umístěno na 
web.  

 Schistocyty – identifikace, kvantifikace a diagnostický přínos  – revize 
dle nového doporučení ICSH (Juráňová, Mikulenková) - schváleno, 
bude umístěno na web.  

14. Informace ze SEKK s.r.o. o novém cyklu cytochemické vyšetření 
(Mikulenková) - v přípravě společně s MUDr. Bulikovou z FN Brno; 2 
cykly za rok, 6 cytochemických metod, ke každé metodě fotografie 
z panoptického barvení a z cytochemie. 

15. Vytvoření úložiště pro dokumenty v rámci LS (Zelený) – praktická ukázka. 
16. Automatické uvolňování hematologických výsledků s normálními 

hodnotami (Bártů) – bude řešeno na příští schůzi. 
17. Na stránkách LS vytvořeny dvě nové záložky – IVDR s dokumenty a 

aktuálními informacemi a Kontaktní formulář pro dotazy. 
18. Různé: 

 žádost Ing. Zábranského o pozici posuzovatele NASKL pro 
hematologii zamítnuta, nesplňuje podmínky Doporučení LS pro 
posuzovatele odbornosti 818 pro auditní nebo akreditační činnost. 

 Notifikované osoby a odborné dotazy (Mikulenková) – dotazy 
notifikovaných osob na vypracování odborného posudku 
zdravotnického prostředku v rámci nového nařízení EU 746/2017 pro 
IVDR– úvodní informace. 

 Schválena žádost Ing. Slavíčkové na ukončení členství v LS.  
 
 
Příští schůze: 17.2.2023 – 12,00-14,00 h. webex/teams 


