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ABSTRAKT 

 

Současné trendy v medicíně, které zahrnují i akreditační a certifikační procesy, se zaměřují 

na kontinuální zvyšování kvality péče o pacienta. Systém zlepšování jakosti byl zaveden 

v mnoha zdravotnických zařízeních. Vzrůstající objem nároků na práci odborných 

zdravotnických pracovníků v oblasti dokumentační mnohdy nepřináší splnění těchto 

očekávání. Největším problémem komplikovaných zdravotnických systémů je, že přináší 

příliš velká rizika pro zdravotní péči o pacienty a tato skutečnost je v  nesouladu 

s všeobecnými zásadami lékařské etiky. 

Cílem mé diplomové práce bylo přispět ke zvýšení kvality práce v biochemické laboratoři 

pomocí analýzy dopadů akreditačních a certifikačních procesů v oblasti bezpečnosti 

pacienta zdravotnického zařízení v úseku činnosti práce biochemické laboratoře, a 

zpracování návrhu některých změn v pravidlech pro zajištění bezpečnosti pacienta, nebo 

v organizaci práce vedoucí k zamýšlenému zlepšení. Dále zkoumám jak pracovníci 

laboratoře vnímají kvalitu práce v klinické laboratoři ve fázi přijetí vzorku a její návaznost 

na akreditaci a certifikaci. Tuto problematiku jsem řešila metodami kvantitativního 

výzkumu, pomocí dotazníku. Z vyhodnoceného dotazníku jednoznačně plyne vědomí o 

nutnosti kvality péče a dalšího vzdělávání pracovníků. Výsledek o hodnotící roli akreditace 

již není tak jednoznačný. Akreditace je vnímána více jako dokument, potvrzující prestiž 

zařízení, ale již ne jako nutná podmínka kvality. 

V další části diplomové práce jsem se věnovala srovnávací studii o řízení procesu 

odmítnutí nekvalitních vzorků biologických materiálů laboratoří klinické biochemie. 

Provedla jsem analýzu údajů v „sešitu neshod“ (dokument závad identifikace vzorku 

pacienta, který vyplňují laboranti v laboratoři příjmu biologického materiálu) a jako 

referenční práci jsem použila výsledky studie Alsina J. at al (1) Z výsledků srovnávací 

studie vyplývá vyšší četnost preanalytických chyb v mém souboru. Zajímavý je nárůst 

počtu chyb po provedení akreditačního auditu, jehož podstatou je jejich lepší registrace. 

Souvislost odpovědnější a pečlivější dokumentace s akreditačním procesem je zřejmá. 

 

Klíčová slova: akreditace, certifikace, management rizika, preanalytická fáze laboratorních 

vyšetření 
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The  quality of work  in a biochemical laboratory. 
 
Abstract 

The contemporary trends in medicine which include accreditative and certification 

processes are concerning on continual escalation  of care of patients quality. System of 

quality improving was introduced in many health care institutions. Growing quantity of 

work requirements for special medical workers in the documentation area doesn't  usually 

fulfil the expectations. The biggest problem of the complicated health systems is that it 

forms too big health care risks for its patients. This reality is in fundamental disharmony 

with general principels of the medical ethics. The aim of my diploma work was to 

contribute to work quality improvement in a biochemical laboratory by impact of  analysis 

of accreditation and certification processes in a patient security area in a health care 

institution in an area of biochemical laboratory work and processing of concept of some 

changes of rules of re-insurance security of a patient or changes of work organization  

which leads to the improvement. Furthermore I examine how the laboratory workers 

percieve the work quality at a clinical laboratory in the period of  sample acceptance  and 

its relationship to accreditation and certification. I analysed this problem by quantitative 

research methods, by questionnaire. From the evaluation of the questionnaire is clear that 

the care of patients quality and further education is necessary. The result which is 

evaluating the part of an accreditation isn′t so definite.  

The accreditation is perceived more as a document, which confirm the prestige of an 

establishment, but not as necessary condition of quality. In the second part of my diploma 

work I focused on the comparative study. The study of proceeding of a process. –The 

process  of non-acceptance of poor quality samples of biological materials from 

laboratories of clinical biochemistry.  I analysed  the data  in the document of defects of 

patient samples identifications which are filled in by laboratory workers in laboratory 

where biology material is accepted. 

There I used  the results  of the study of Alsina J at al(1) as the reference work. From the 

results we can see the frequency of preanalytical mistakes in my file. 

The  number of  mistakes growth after the realization of accreditative audit is interesting. It 

seems that these risks are taken by the laboratory staff more seriously  and responsibly than 

before an accreditation. 

Keywords: 

Accreditation, certification, management of risks, preanalytical mistakes 
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1. ÚVOD 

 

V posledních letech probíhají v českém zdravotnictví akreditační a certifikační procesy 

s nebývalou intenzitou. Efektivita těchto procesů vyžaduje komunikaci a spolupráci všech 

zainteresovaných stran. Procesy akreditací začaly být realizovány ze dvou základních 

důvodů. Prvním je zlepšení kvality péče o pacienty, druhým důvodem pak lepší postavení 

zdravotnických zařízení na trhu se zdravotní péčí. Obdržení patřičného certifikátu je totiž 

vnímáno jako dokument, potvrzující statut kvalitního zdravotnického pracoviště nebo 

celého zařízení. 

Metodou akreditačních procesů je tvorba dokumentů týkajících se léčebných i 

hygienických postupů, kvalifikace personálu, technického vybavení zdravotnického 

zařízení bezpečnosti práce a dalších ukazatelů. Není vůbec jisté, zda tvorba požadovaných 

metodických pokynů nebo návodů je za všech okolností zárukou kvality péče. Přehnané 

požadavky na tvorbu a formu dokumentů mohou naopak odvádět zájem, úsilí a čas 

zdravotnického personálu od problémů pacientů. Míra rovnováhy mezi dokumentací a 

reálnou péčí o pacienta vytváří mnoho praktických problémů.  

Zamýšleným primárním cílem certifikačních nebo akreditačních procesů je zvýšení kvality 

péče o pacienta. Metodikou procesů je vytvoření souboru požadované dokumentace, 

zachycující dokumenty týkající se operačních postupů, kvalifikace personálu, přístrojových 

zařízení, bezpečnosti práce a dalších ukazatelů za předpokladu, že dokumenty budou 

vytvářeny a modifikovány na základě kvalifikované diskuze pracovníků akreditačních 

orgánů s pracovníky akreditovaných zařízení. Předpokládá se, že takto realizovaná 

dokumentace je zárukou kvality péče. Slabinou certifikačních a akreditačních procesů je 

to, že dokumenty jsou často tvořeny formálně, bez náležité spolupráce a diskuze se 

zainteresovanými pracovníky. Hlavní slabinou akreditačních a certifikačních procesů je již 

zmíněný přehnaný důraz na formální stránku věci, který má potenciál preferovat 

byrokratickou složku procesů před skutečnými problémy pacientů. Navíc nejsou vždy 

dostatečně doceněny zkušenosti odborných pracovníků, které by mohly náležitým 

modifikováním činnosti úředníků akreditačních orgánů ke zvýšení kvality celého procesu 

významně přispět.  

Specifickým tématem akreditačního procesu je to, co v poslední době vstoupilo razantně 

do hry pod názvem bezpečnost pacienta zdravotnického zařízení a management rizika 

zdravotní péče s jednoznačným cílem redukovat stupeň tohoto rizika na co nejmenší 



 9

míru(13). Právě těmito problémy souvislosti akreditace, bezpečnosti pacienta a 

managementu rizika se zde chci zabývat zejména. Téma bezpečnosti pacienta mne zaujalo, 

protože se přímo vztahuje na zájem pacienta, ale zarážející pro mne bylo, že užívané 

dokumenty akreditace se problematikou bezpečnosti pacienta v klinických laboratoří 

zabývají jen okrajově. 

Přitom oblast bezpečnosti pacienta zdravotnického zařízení je velmi široká a místy dobře 

zmapovaná. Avšak právě v oblasti laboratorních vyšetření se vyskytují.nejzávažnější bílá 

místa na této pomyslné mapě  (9,16). Seznam sledovaných parametrů kvality péče, který byl 

vydán MZČR jako „Příkaz ministra zdravotnictví č. 52/2005“ (příloha č. 5) například 

nezmiňuje problematiku klinických laboratoří vůbec.  

Pracuji ve Fakultní nemocnici Motol Praha, jako vrchní laborantka. Od r. 2005 se aktivně 

podílím na procesu akreditace. V r. 2008 zahájil Ústav klinické biochemie a patobiochemie 

(dále jen ÚKBP) samostatnou cestu přípravy  k získání certifikátu ISO 9001:2000. Nejen 

z tohoto důvodu jsem se rozhodla zpracovat problematiku biochemických laboratoří, která 

prakticky souvisí s probíhající akreditací úspěšně zakončenou v lednu 2009, ale také proto, 

že se jedná o největší laboratoře poskytující o zdravotním stavu pacientů nejvíc informací. 

Obecným cílem diplomové práce je přispět ke zvýšení kvality práce biochemické 

laboratoře. Konkrétním cílem je analyzovat dopady akreditačního procesu ve využívání 

pravidel pro bezpečnost pacienta (3,4,10,11) zdravotnického zařízení v úseku činnosti správné 

laboratorní práce biochemické laboratoře a případně navrhnout v  pravidlech pro zajištění 

bezpečnosti pacienta v biochemické laboratoři, nebo v organizaci práce některé změny, 

které by mohly vést k zvýšení efektivity celého procesu.  

Podíváme-li se na laboratorní vyšetření, je nutné je považovat za komplexní proces, 

který dělíme do tří fází(18,22). Každá fáze má specifická rizika ve vztahu k bezpečnosti 

pacienta: 

1. - Preanalytická fáze 

Prvním předpokladem bezpečnosti pacienta je dodržování, sledování a kontrola kvality 

preanalytické fáze. Preanalytickou fází se rozumí odběr a následující transport vzorku 

biologického materiálu do laboratoře. Jde o dodržení souboru předpisů a pravidel použití 

správných odběrových nádobek, dodržení doby transportu, uchování vzorků bez přístupu 

denního světla, řádný transport vzorku do laboratoře, použití vhodného objemu a typu 

vzorku a zejména jeho bezchybné identifikace. Samostatnou kapitolou preanalytické fáze 

je příjem vzorku v laboratoři.  
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Při příjmu materiálu v laboratoři musí být provedena kontrola správnosti kroků 

preanalytické fáze. Nekvalitní vzorky je nezbytné odmítnout, protože představují veliké 

riziko péče o pacientovo zdraví. „Nekvalitní“ vzorky, které je laboratoř povinna odmítnout 

jsou ty, u kterých chybí, nebo jsou nečitelné údaje důležité pro identifikaci vzorku jak na 

žádance tak na nádobce s biologickým materiálem (21). Dále pokud není k biologickému 

materiálu doručena příslušná žádanka případně nesouhlasí-li údaje uvedené na žádance a 

na odběrové nádobce. Rovněž pokud u dodaného materiálu zjevně došlo k porušení zásad 

při odběru, transportu či uložení a je znehodnocen natolik, že jej nelze vyšetřit a  pokud je  

kontaminovaná žádanka či vnější strana odběrové nádoby. (4) 

2. - Analytická fáze   

Zde se jedná o vlastní zpracování vzorku laboratoří, čili o provedení analýzy. Tato oblast je 

řízena a kontrolována vnitřní kontrolou kvality a externím hodnocením kvality(4,5)  

3.- Postanalytická fáze  

Je poslední  pracovní fází ,při níž se jedná o předání výsledku požadujícímu lékaři a to buď 

v elektronické, nebo v písemné formě (18,22). 

Každá z uvedených fází má specifické normy a metodiky, které jsou předmětem 

akreditačního řízení. Nejlépe jsou přitom zatím zpracovány analytická a postanalytická 

fáze.(3,4,18,22) 

V literatuře se naopak setkáváme jen s velmi malým počtem studií (zejména v české 

literatuře), které by se podrobněji zabývaly preanalytickou fází a oblastí příjmu 

biologického materiálu laboratoří, ačkoli právě tato oblast nese s sebou nemalé riziko pro 

pacienta. Jak mi vlastní praxe ukazuje jedná se o problémy s neúplnou identifikací nejen 

vzorku, ale i žádanky. Rovněž problémový je výběr správné odběrové nádobky pro odběr a 

vlastní transport do laboratoře. V některých evropských zemích tyto studie byly provedeny 

a jejich výsledky upozorňují na tuto problematiku velmi důrazně (1,). Z tohoto důvodu jsem 

se rozhodla zabývat touto oblastí.  

Dosavadní procesy akreditace mohou přispívat ke kvalitě práce a bezpečnosti pacienta, ale 

jednak nemusí zachytit všechny důležité aspekty bezpečnosti pacienta, a dále, pokud jsou 

dokumenty vypracovány čistě formálně, nemusí mít očekávané dopady v praxi. Ve své 

práci se proto zaměřím na následující témata: 

1. Zjistit, jak zdravotní laboranti vnímají kvalitu práce v laboratoři a souvislost kvality s  

akreditací a certifikací probíhající v nemocnici 

2. Zjistit, zda existuje návaznost těchto procesů na potřeby celoživotního odborného 

vzdělávání zdravotních laborantů a na úroveň jejich vzdělání.  
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3. Zkoumat, jaké jsou výsledky aplikace pravidel pro odmítnutí přijetí biologického vzorku 

ke zpracování biochemickou laboratoří (záznamy v dokumentu „sešit neshod“), a to 

srovnáním stavu před a po realizaci akreditačních a certifikačních auditů, které vedly 

k získání certifikátu laboratoře klinické biochemie podle normy ČSN ISO 9001:2001 a 

rovněž k získání akreditačního certifikátu SAK (Spojená akreditační komise). pro 

nemocnici Motol. 

Nejprve provedu rešerši literatury. Shrnu nejdůležitější normy kvality a pravidla, která jsou 

určena pro laboratoře a zaměřím se na problematiku kvality práce v laboratořích klinické 

biochemie v každé z uvedených tří fázi procesu. 

Dále vypracuji dotazník a budu jím zkoumat, jak pracovníci laboratoře vnímají kvalitu 

práce v klinické laboratoři ve fázi přijetí vzorku  a její návaznost na akreditaci a certifikaci. 

Soubor respondentů dotazníkového šetření budou tvořit zdravotní laboranti biochemických 

laboratoří, kde probíhají akreditace nebo certifikace. Dotazník bude sestaven speciálně pro 

tyto účely a s ohledem na zjištění aktuálního stavu vzdělání zdravotních laborantů a na 

zjištění jejich zájmu o další specializační vzdělávání.  

Dále se zaměřím na analýzu údajů v “sešitu neshod“, což je dokument závad identifikace 

vzorku pacienta, který vyplňují zdravotní laboranti v laboratoři příjmu biologického 

materiálu a tyto výsledky porovnám s výsledky studie provedené nedávno ve Španělsku. 

Autoři  Alsina J., Álvarez V., Barba N. se zabývali odmítnutím přijetí nesprávných a tudíž 

rizikových biologických vzorků biochemickou laboratoří. Tyto závady vedou k hrubým 

chybám v péči o pacienty, které mohou vyústit až do stavu poškození jejich zdraví. Na 

základě záznamů v „sešitu neshod“ budu sledovat, jak se změnila kvalita parametrů 

identifikace vzorku před a po akreditaci. Tato informace bude praktickým výstupem 

k nastavení kroků (opatření), směřujících k dalšímu zlepšení kvality práce v laboratoři. 

Výsledky popsané studie mohou pomoci v kvantifikované podobě charakterizovat rozdíly 

v úrovni přípravy a zacházení s vzorky pacientů na jednotlivých klinikách a ambulancích. 

Využiji je ke zkoumání a případně novým návrhům pravidel odmítnutí nevhodných a pro 

pacienta rizikových vzorků, která jsou povinnou součástí dokumentace akreditačních a 

certifikačních procesů(3,4,14). Jejich smyslem je definice podmínek, za kterých musí 

laboratoř odmítnout vzorky dodané z klinik, oddělení a ambulancí, jestliže nemají 

garantovanou úroveň kvality (špatná identifikace, nevhodná odběrová nádobka, 

znehodnocení vzorku hemolýzou, nedodržení požadovaného času mezi odběrem a 

dodáním do laboratoře a podobně). Přijetí takových vzorků znamená riziko vzniku 
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irelevantní informace (laboratorního výsledku), která může ohrozit pacientovo zdraví a 

úroveň péče o něho.  

Na závěr provedu doplňující rozhovory se zdravotními laboranty, kteří pracují v 

biochemické laboratoři na příjmu biologického materiálu. Budu zjišťovat jejich názory a 

návrhy na opatření, která by, dle jejich mínění, pomohla zlepšit tuto oblast práce 

v laboratoři. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

 

2.1 VÝVOJ ZDRAVOTNICKÝCH LABORATOŘÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

 

Zdravotnické laboratoře jsou poměrně „mladým“ oborem a zdravotních laboranti mladou 

profesí. V minulosti byl často každý vědec či lékař sám sobě i laborantem. Základní 

laboratorní vyšetření (biochemická, hematologická, postupně i toxikologická) si prováděli 

buď lékaři sami nebo je svěřovali praktikujícím medikům (fiškusům). Ale vždy to byla 

práce nad rámec vlastní lékařské činnosti, i když v jejím rámci bylo často dosahováno 

překvapivě objevných a kvalitních výsledků.  

Velmi brzy bylo jasné, že má-li se podstatně zlepšit tento stav, jsou k tomu potřeba 

erudované  technické síly – laboranti. Již od 2. světové války docházelo k rozvoji 

laboratorního oboru. 

Od roku 1946 začaly být organizovány kurzy pro laboranty –školy práce. 

V roce 1949 bylo otevřeno na pražské zdravotní škole na Alšově nábřeží první samostatné 

středoškolské studium pro obor zdravotní laborant. Studijní obory ve škole, sloužící 

laboratorní diagnostice, se již od počátku diferencovaly. Školily se tu technické síly pro 

biochemii, mikrobiologii, hematologii, stomatologii i pro  pracoviště rentgenová. 

V této době mělo každé větší oddělení v nemocnici svoji vlastní laboratoř, kde se 

provádělo základní spektrum vyšetření. V padesátých a zejména v šedesátých letech 

nastává prudký rozvoj oboru. Dochází k sjednocování jednotlivých laboratoří do podoby 

centrálních biochemických a hematologických laboratoří a oddělují se od lůžkových 

oddělení a klinik.Vznikaly první oddělení klinické biochemie se svými vlastními 

přednosty.  

Stoupal význam laboratorních vyšetření, začaly se používat  nové metody a technologické 

postupy. Postupně se přecházelo od  metod, náročných na potřebný objem vzorků kdy k 

jednomu vyšetření bylo běžně zapotřebí  několik mililitr ů krve, plazmy či séra, na 

mikrometody, kdy  k vyšetření stačí pouze několik mikrolitrů biologického materiálu. 

Metody, k nimž bylo zapotřebí několika hodin a často i dní práce dnes lze běžně provést za 

několik minut.  

S rozvojem medicíny vznikaly nové laboratorní obory, například molekulární biologie a 

laboratorní genetika, imunologie a mnohé další. Tyto laboratorní obory vykazují tendenci 

integrovat do podoby obrovských komplexních organizačních celků konsolidovaných 
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pracovišť laboratorní medicíny (core laboratoře). Laboratorní pracoviště jsou vysoce 

automatizovaná, místy robotizovaná, plná moderní počítačové techniky (22).  

S prudkým rozvojem spektra laboratorních vyšetření a s rozvojem techniky se také měnil 

charakter vzdělávání zdravotních laborantů (zákon č. 96/2004 Sb.). Velmi brzy se ukázala 

potřeba  instituce, kde by se laboratorní pracovníci dovídali o novinkách svého oboru, kde 

by se doškolovali a také kde by se podrobovali zkouškám, jejichž složení podmiňuje 

dosažení vyšších kvalifikačních stupňů. Takový doškolovací ústav (Institut pro další 

vzdělávání středních zdravotnických pracovníků) vznikl v 50. letech 20. století v Brně. 

Dnes působí pod názvem NCONZO (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských 

zdravotnických oborů). 

Zdravotní laboranti se velmi brzy zorganizovali i v rámci České lékařské společnosti jako 

Společnost pro technické laboratorní síly.   

Společnost od počátku svého vzniku intenzivně žila profesně i společensky. Brzo začala 

úspěšně prezentovat výsledky své činností na výročních celostátních konferencích. 

6.prosince 1962 začala při Společnosti pro technické laboratorní síly pracovat komise 

biochemických laborantů a již v roce 1964 proběhla první celostátní konference 

v Jilemnici, což lze považovat za první krůček k zavádění pozdějšího celoživotního 

vzdělávání. Začátek těchto konferencí nebyl jednoduchý, ale profesní zájem 

biochemických laborantů a potřeba vyměňovat si praktické zkušenosti a rozšiřovat 

teoretické znalosti, položila základ těmto akcím. Konference později přejaly název Biolab. 

Odborný a společenský úspěch Biolabů svědčil o jejich nezastupitelném postavení 

v historii klinické biochemie.  

Organizovat tak velké akce, zajistit odborný, společenský a kulturní  program  při stále 

stoupajících počtech účastníků vyžaduje veliký zájem o obor přesahující základní pracovní 

povinnosti. Dnes jsou již tyto povinnosti v kompetenci profesionálů, kteří jsou za to 

placeni, nesmíme však zapomínat, že zde popisuji dobu „začátků“ kongresů v oboru. 

V roce 1968 bylo rozhodnuto, že Česká lékařská společnost J.E.Purkyně má být nadále 

společností výhradně lékařskou a laboranti najednou stáli mimo ni. V roce 1971 došlo 

k nápravě vytvořením dvou samostatných společností středně zdravotnických pracovníků, 

Společnosti sester a Společnosti SZP technických oborů, které byly znovu začleněny do 

České lékařské společnosti J.E.Purkyně. 

V současné době má ČSKB (Česká společnost klinické biochemie) 1131 členů a z toho je 

373 členů sekce biochemických laborantů. 
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Trvalý vývoj laboratorní medicíny nese s sebou i trvalou potřebu zvyšování kvalifikace 

zdravotních laborantů, a to ku prospěchu lidského zdraví, ke zlepšování ošetřovatelské 

péče. 

V současné době mají zdravotní laboranti možnost studovat nejen na čtyřletých středních 

zdravotnických školách, ale od roku 2001 i na vyšších odborných školách a je i možnost 

terciálního a postgraduálního celoživotního vzdělávání. 

Nyní má zdravotní laborant možnost studovat i na vysoké škole formou bakalářského 

studia pro přípravu zdravotních laborantů. V tomto okamžiku jde o studium na 

Masarykově univerzitě v Brně, Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci 

Králové, na 2. lékařské fakultě UK v Praze, na Jihočeské univerzitě v Českých 

Budějovicích a na Ostravské univerzitě. 

Někdy se objevují názory zpochybňující nutnost vzdělávání laborantů, neboť se příliš 

spoléhá na „dokonalou techniku“. Opomíjet vzdělávání laborantů by však bylo chybou, 

která by se v budoucnosti mohla vymstít. Laboratorní techniku musejí přece obsluhovat 

vzdělaní pracovníci (7). Nezapomínejme,že poznání je největší lidskou hodnotou. Vždyť 

k čemu by byl nesmírný pokrok medicíny, kdyby nesloužil pacientům a byl by v rukou 

lhostejných a málo kvalifikovaných zdravotníků? Žádná sebedokonalejší technika nemůže 

prospívat péči o pacienty bez znalých a odpovědných laboratorních pracovníků.  

Přestože zdravotní laboranti pracují převážně mimo zorné pole pacientů, bez jejich práce  

nelze v moderní medicíně poskytovat kvalitní diagnostiku a tím zajišťovat i kvalitní péči. 

 

 

2.2 PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ 
 
Laboratorní vyšetření se skládá ze tří základních fází. Preanalytická fáze shrnuje děje a 

operace, probíhající před vlastním vyšetřením. Analytická fáze zahrnuje vlastní vyšetření, 

kdy se získává jeho výsledek. Postanalytická fáze zahrnuje tvorbu výsledkového protokolu 

a dodání výsledků na klinická pracoviště i s poskytnutím nutných vysvětlujících, 

interpretačních údajů. Povinností laboratoře je poskytnout výsledek a jeho interpretaci tak, 

aby splňoval požadovanou kvalitu. Výsledku o požadované kvalitě může být dosaženo 

pouze tehdy, když budou kvalitní všechny tři uvedené fáze, které můžeme nazvat výrazem 

kompletní proces laboratorního vyšetření (5). Nedostatek kvality vede nutně k chybám. 

Chyby vedou k ohrožení zdraví pacientů, čili k riziku zdravotní péče. Nejvíc chyb, 

minimálně 60 % všech, vzniká v preanalytické fázi vyšetření(9). Hlavními faktory 



 16

preanalytické fáze jsou odběr biologického materiálu, jeho identifikace a transport vzorků. 

Část preanalytické fáze probíhá mimo laboratoř. Týká se odběru, identifikace vzorků a 

transportu. Není možné dosáhnout požadované kvality laboratorních výsledků bez kvalitní 

práce nejen laboratoře, ale i požadujícího oddělení (ambulance). Soubor potřebných 

informací o preanalytické fázi je společně se seznamem poskytovaných laboratorních 

vyšetření, s pravidly příjmu a odmítnutí vzorků a s pravidly o vydávání výsledků součástí 

povinností klinických laboratoří (3,4,14). Řízení kvality preanalytické fáze je úkolem 

laboratoře, které jsou povinny vybavit své klienty jednoznačnými instrukcemi o přípravě 

pacienta, odběru, identifikace a transportu biologického materiálu do laboratoří. Z tohoto 

důvodu byl vypracován v březnu r. 2008 pod záštitou prezidia ČAS „Pracovní postup“ – 

Preanalytická fáze laboratorních vyšetření (2), ze kterého uvádím: 

 
Cíle pracovního postupu „Preanalytická fáze laboratorních vyšetření“ lze shrnout 

následovně: 

 

� Seznámit zdravotnický personál s problematikou preanalytické fáze. 

� Informovat žadatele o vyšetření a všechny členy zdravotnického týmu o 

paletě poskytovaných laboratorních vyšetření. 

� Seznámit je se souborem potřebných informací o správných postupech 

preanalytické fáze.  

� Seznámit personál laboratoří a lékařských oddělení s pravidly příjmu a 

odmítnutí vzorků v laboratoři. 

� Zvýšit kvalitu preanalytické fáze a tím kvalitu péče o pacienta. 

 

VYMEZENÍ VYBRANÝCH POJMŮ  

 

Biologický materiál  

Potenciálně infekční materiál biologického původu odebraný pacientovi, používaný  

k vyšetřování v klinických laboratořích pro účely diagnosy, terapie a prevence. 

 

Preanalytická fáze  

Soubor všech postupů a operací, kterými projde vzorek analyzovaného materiálu od 

okamžiku, kdy je analýza požadována, do okamžiku, kdy je vzorek vložen do analytického 

měřícího systému. 



 17

Klinická laboratoř 

Zdravotnické pracoviště, provádějící analýzu biologického materiálu pro účely diagnostiky 

chorob, monitorování terapie a prevenci. 

 

Žádanka 

Průvodní požadavek na vyšetření biologického materiálu v listinné nebo elektronické 

podobě ordinovaný ošetřujícím lékařem, obsahující veškeré požadované údaje, včetně 

údajů  jednoznačně identifikujících pacienta a vzorek biologického materiálu. 

 

Laboratorní příručka (příloha č. 8) 

Dokument, který informuje o rozsahu laboratorních vyšetření, způsobu odběru 

jednotlivých druhů biologického materiálu, výběru odběrových nádob, podmínkách 

uchování biologického materiálu do transportu, podmínkách transportu včetně doby 

stability pro jednotlivé odběry biologického materiálu. Dále obsahuje režim, ve kterém se 

vyšetření provádí, dobu odezvy, jednotky a referenční meze. Vydává se v listinné a nebo 

elektronické podobě. 

 

KOMPETENCE PERSONÁLU  

 

U nelékařských zdravotnických pracovníků je rozsah činností a kompetencí stanovený 

vyhláškou č. 424/2004 Sb. 

 

ČÁSTI  PREANALYTICKÉ FÁZE 

 

A MIMOLABORATORNÍ ČÁST 

� příprava pacienta před odběrem 

� odběr biologického materiálu 

� transport biologického materiálu do laboratoře 

 

B LABORATORNÍ ČÁST 

� příjem a registrace biologického materiálu 

� centrifugace 

� přípravná fáze před vlastní analýzou 

� skladování vzorku 
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OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP - BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY 

 

Každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potenciálně infekční a musí 

s ním být tak nakládáno (21). 

V průběhu odběru biologického materiálu je nutná dostupnost lékaře pro případné 

komplikace. 

U nemocných, zejména u dětí, je nutné očekávat nenadálé pohyby nebo prudké reakce na 

vpich, z důvodu zabránění případného poranění. 

 

FAKTORY PREANALYTICKÉ FÁZE 

 

FAKTORY OVLIVNITELNÉ 

 

� stravovací návyky - většina vyšetření vyžaduje odběr nalačno 

� prodloužené lačnění až hladovění 

� dehydratace 

� kofein a kouření 

� vliv alkoholu a drog 

� vliv léků  a léčby 

� vliv diagnostických a terapeutických zásahů 

� mentální stres 

� nadmořská výška 

� fyzická zátěž a tělesná aktivita 

� poloha při odběru 

� vlastní odběr 

� podmínky transportu vzorků biologického materiálu do laboratoře 

� příjem biologického materiálu v laboratoři a jeho eventuální skladování 

 

FAKTORY NEOVLIVNITELNÉ 

 

� cyklické variace, dané biologickými rytmy 

� intraindividuální variabilita  daná genetickou výbavou pacientů 

� pohlaví, věk 

� rasa, gravidita 
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VYBAVENÍ ODBĚROVÉHO PRACOVIŠTĚ  

Nezbytné pomůcky pro odběr žilní krve 

 

- odběrové křeslo s nastavitelnou polohou područek, opěradla zad, hlavy a nohou 

-  kontejner z dostatečně pevného materiálu na odkládání použitých jehel a stříkaček  

-  základní vybavení k poskytnutí první pomoci a lékařské pomoci při komplikacích 

- stojánky na zkumavky, rukavice na jedno použití 

- odběrový systém dle zvyklosti zdravotnického zařízení (zásadně jednorázový) 

- turnikety (škrtidla) 

-  antiseptika 

- sterilní gázové čtverce nebo tampony 

- 5 cm široký gázový obvaz 

- náplasti 

- prostředky pro dosažení vazodilatace místa odběru (obvykle teplem) 

- led nebo pomůcky k ochlazení vzorku 

- seznam prováděných vyšetření , příslušných odběrů a odběrových prostředků 

-  seznam potřebných objemů biologického materiálu pro jednotlivá vyšetření 

 

Povinné informace uvedené na  žádance  na laboratorní vyšetření 

 

� jméno a příjmení vyšetřované osoby 

� rodné číslo (náhradní rodné číslo nebo datum narození vyšetřované osoby, 

které nebylo rodné číslo přiděleno  a u cizinců pohlaví) 

� adresu místa pobytu vyšetřované osoby v České republice 

� identifikační číslo zdravotnického zařízení a jeho adresu  

� jmenovka, podpis a telefonní číslo lékaře žádajícího o vyšetření 

biologického materiálu 

� název zdravotní pojišťovny vyšetřované osoby 

� druh materiálu, datum a hodina odběru 

� klinická diagnóza 

� požadovaný druh vyšetření 

Informace se uvedou buď vypsáním údajů do žádanky, nebo nalepením identifikačního 

štítku pacienta na žádanku. 
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V případě potřeby rychlého vyšetření označíme  žádanku slovy statim nebo vitální indikace 

(respektive použijeme takto označenou a již tiskem rozlišenou žádanku). 

V případě označení statim či vitální indikace a není-li k disposici nemocniční informační 

systém, uvede se na žádanku telefonní číslo, kam má být výsledek sdělen. 

 

Povinné informace pro přípravu nádobky na biologický materiál 

 

� jméno a příjmení pacienta 

� rodné číslo (číslo pojištěnce) nebo poslední dvojčíslí roku narození,  

případně náhradní rodné číslo 

� název oddělení požadujícího vyšetření 

� pravidla přípravy pacienta před odběrem 

 

Pracovní kroky před provedením venózního odběru 

 

- Příprava materiálu a příslušné dokumentace, způsobem, který preventivně zajistí snížení 

rizika záměny vzorků. Žádanka se označí identifikačními údaji pacienta až po odběru jeho 

vzorku, nikoliv předem do zásoby 

- Kontrola identifikace nemocného kontrolou průkazky pojištěnce a dotazem na jeho 

identitu. 

- Informování pacienta o postupu při odběru. 

- Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem. 

 

Kontrola následujících informací 

- ověření,zda je pacient na lačno po dobu 8 -12 hodin před odběrem 

- zda bylo dodrženo omezení příjmu tekutin na čistou vodu, bez oxidu uhličitého i 

bez cukru 

- vyloučení alkoholu a tabáku před  odběrem 

- omezení tělesné aktivity na minimum  

- vyvarování se stresu 

- vyloučení léků, které by mohly ovlivnit výsledky( informace o užití léků nebo 

léčbě zaznamenáme na žádanku) 

- načasování odběru krve( provádí se většinou ráno) 
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- přesné dodržení požadovaného načasování zejména u monitorování  farmakoterapie 

a u funkčních testů(zde je zcela rozhodující 

 

Hlavní chyby při odběru 

 pacient nebyl nalačno 

 v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi 

 

Provedení odběru venózní krve 

 

- zajistíme vhodnou polohu paže 

- posoudíme kvalitu žilního systému 

- aplikujeme turniket pouze pro minimální potřebnou dobu , maximálně 1 minutu 

- podle kvality žil volíme jehlu vhodné světlosti a optimální místo vpichu 

- u pacientů se zavedenou infuzí  provádíme odběr z druhé ruky nebo z místa pod 

intravenózní linkou; nejlépe je však, když není infuze momentálně aplikována 

- u odběrů z centrálních katétrů a kanyl znehodnotíme prvních 10 ml krve 

- při odběru používáme pouze jednorázových  rukavic (pro každého pacienta 

nových) 

- provedeme desinfekci místa vpichu doporučeným prostředkem a desinfekční 

prostředek necháme úplně zaschnout! (po dezinfekci je další palpace místa odběru 

nepřijatelná!) 

- rukou staženou turniketem se necvičí, ani se nezatínají pěsti 

- při správné poloze jehly při vpichu je úhel mezi povrchem paže a stříkačkou cca 15 

stupňů 

- uvolnění turniketu provedeme v okamžiku, kdy se ve zkumavce objeví krev, nejdéle do 

  jedné minuty 

 

Pracovní postup při použití vakuového uzavřeného odběrového systému: 

 

- dobře upevnit vhodnou odběrovou jehlu v aplikátoru 

- uchopit pevně pacientovu paži 

- palcem přimáčknout žílu cca 2 -5 cm pod místem vpichu (zafixovat žílu) 

- provést venepunkci 

- uchopit pevně a bez pohybu aplikátor, zatlačit zkumavku až na doraz 
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- udržovat zkumavku pod místem vpichu 

- sejmout turniket jakmile se objeví první krev ve zkumavce (maximálně do jedné 

minuty) 

- během odběru zamezit pohybu zkumavky 

- během odběru zamezit kontaktu obsahu ve zkumavce se zátkou 

- zachovat konstantní tlak na konec zkumavky ve směru jehly 

- plnit zkumavku až do doby vyrovnání tlaku (podtlak je vypočítán na objem 

potřebný pro správný poměr krve a případného aditiva) 

- vyjmout zkumavku z aplikátoru jakmile krev přestane téct  

- vložit do aplikátoru další zkumavku 

- místo vpichu i s jehlou zakrýt gázovým čtvercem 

- na gázový čtvereček jemně zatlačit a pomalým tahem odstranit jehlu ze žíly 

- očistit místo odběru sterilní gázou a provést jeho zakrytí náplastí nebo gázou 

- doporučit pacientovi ponechat místo zakryté nejméně 15 minut 

- každou zkumavku  ihned po odběru 8 – 10 x jemně převrátit 

 

 

 

Doporučené pořadí odběrových zkumavek při provádění odběru z jednoho vpichu: 

 

 

1. odběr na hemokulturu  

2. zkumavky bez přísad  

3. zkumavky na hemokoagulaci 

4. ostatní zkumavky s přísadami 
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Ilustrativní obrázek ukazuje druhy zkumavek uzavřeného odběrového systému, dostupné  

na trhu 

 

 

Pracovní postup při použití otevřeného odběrového systému: 

 

- založit vhodnou jehlu do stříkačky 

- uchopit pevně pacientovu paži 

- zafixovat žílu přimáčknutím palcem cca 2 – 5 cm pod místem vpichu  

- otočit jehlu šikmou částí směrem nahoru 

- provést venepunkci 

- maximálně po jedné minutě sejmout turniket 

- odebrat jemným tahem požadované množství krve 

- při potřebě odběru více zkumavek zaměnit plnou stříkačku za další 

- jehlu ponechat v místě vpichu a během výměny pod ní založit gázu k zamezení 

jakéhokoliv jejího  pohybu v žíle 

- jehlu ze stříkačky nesnímat a stříkačku vyprazdňovat pozvolna a po stěně 

zkumavky tak, aby nedocházelo k pěnění krve 

- místo vpichu i s jehlou zakrýt gázovým čtvercem 
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- na gázový čtvereček jemně zatlačit, a pomalým tahem odstranit jehlu ze žíly 

- očistit místo odběru sterilní gázou a provést jeho zakrytí náplastí nebo gázou 

- doporučit pacientovi ponechat místo zakryté nejméně 15 minut 

- zkumavku po odběru 8 – 10 x jemně otočit k promíchání jejího obsahu 

 

Pracovní postup při odběru kapilární krve: 

 

- zajistit dostatečné prokrvení místa vpichu (bříško prstu nebo lalůček ucha) teplou vodou 

 nebo zábalem 

- provést desinfekci místa vpichu doporučeným dezinfekčním činidlem 

- počkat na úplné oschnutí desinfekce 

- po provedení vpichu odstranit první kapky tkáňového moku 

-  provést odběr krve do předem označené nádobky na biologický materiál volným 

vytékáním z vpichu bez tlaku v okolí punkce (zábrana kontaminace krve tkáňovým 

mokem)  

 

 

Hlavní a nejčastější chyby při odběru krve: 

 

- nevhodná odběrová nádobka ( například s nevhodnými aditivy) 

- použití jehly s malým průsvitem 

- dlouhodobé stažení paže turniketem 

- nedostatečné prokrvení místa vpichu před odběrem kapilární krve 

-  neodstranění prvních kapek tkáňového moku po provedení vpichu při odběru 

kapilární krve 

- odběr kapilární krve za použití tlaku v okolí punkce 

- dezinfekce místa vpichu nevhodným desinfekčním roztokem 

- nedostatečné oschnutí desinfekce 

- nedostatečné promíchání krve ve zkumavce s aditivy nebo naopak prudké třepání 

- při použití otevřeného odběrového systému stříkačku  není krev vyprázdněna do 

zkumavek dostatečně pozvolně 

- uskladnění vzorku krve v lednici 
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Důsledky: 

� hemolýza  

� vysrážení vzorku krve při požadování krve nesrážlivé   

� nedodržení poměru mezi krví a aditivy 

� nedostatečný objem biologického vzorku 

 

 

Transport biologického materiálu do zdravotnické laboratoře. 

 

Transport materiálu musí být šetrný, rychlý, při adekvátní teplotě a světelných 

podmínkách.  

Je nutné dodržet požadovaný čas před transportem pro reakci krve s aditivy (k zábraně 

dodatečného srážení vzorku v analytických přístrojích). 

Pokud nelze zajistit okamžitý transport do laboratoře, provést separaci séra/plazmy 

(kritická doba je 1 hodina). 

Zajistit transport biologického materiálu do zdravotnické laboratoře za dodržení pravidel 

uvedených v laboratorní příručce každého zdravotnického pracoviště.  

  

 

 

Předání biologického materiálu do zdravotnické laboratoře. 

 

Přednostně se přijímají vzorky označené jako  VITÁLNÍ INDIKACE a STATIM 

Pracovník příjmu biologického materiálu provede kontrolu 

� vhodnosti odběrového systému vzhledem k požadovanému vyšetření 

� shody požadovaného vyšetření s aktuální nabídkou laboratoře 

� identifikace biologického materiálu a žádanky na laboratorní vyšetření 

� množství materiálu 

� vizuální kontrolu nepoškození a čistoty odběrové nádobky 

� doby odběru a srovnání s dobou stability biologického materiálu pro 

požadované vyšetření 
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Ilustrativní obrázek příkladu chybně označené nádobky s biologickým materiálem. Na 

jedné zkumavce jsou nalepeny dva identifikační štítky a každý udává jiné jméno pacienta. 

Riziko záměny a z ní plynoucího možného poškození je evidentní. 

 

Projde-li vzorek kontrolou, dokončí pracovník příjmu biologického materiálu identifikaci             

vzorku a žádanky přidělením unikátního čísla nebo čárového kódu a  požadavek zadá do 

laboratorního informačního systému. 

Vzorky jsou předány  k centrifugaci, nebo jsou zařazeny do preanalytické linky k rozdělení 

a alikvotaci a tím je ukončena proces preanalytické fáze pro vzorek pacienta ukončen. 

 

 

 

Důvody odmítnutí přijetí biologického materiálu klinickou laboratoří: 

 

� na žádance nebo na nádobce s biologickým materiálu nejsou uvedeny nebo 

jsou nečitelné údaje důležité pro identifikaci vzorku  

� k biologickému materiálu není doručena příslušná žádanka   

� odběrová nádobka není dostatečně označena nebo jsou údaje na ni nečitelné 

� nesouhlasí údaje uvedené na žádance a na odběrové nádobce 

� materiál se zjevným  porušením  zásad při odběru, transportu či uložení 

s následným znehodnocením  

� je-li  kontaminovaná žádanka či vnější strana odběrové nádoby  
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K PRACOVNÍMU POSTUPU. 

 

Preanalytické vlivy laboratorního vyšetření jsou významné. Řadu z nich lze minimalizovat. 

Úkolem laboratoře je definovat podmínky k dodržení kvality preanalytické fáze a 

pravidelně je aktualizovat. 

Nástrojem řízení kvality preanalytické fáze je poskytnutí jednoznačných instrukcí 

uživatelům laboratorních služeb o přípravě pacienta, odběru, skladování a transportu 

biologického materiálu do laboratoře. 

Uživatelé využívající služeb klinických laboratoří jsou povinni, v zájmu správného 

provedení laboratorního vyšetření, tato pravidla znát a dodržovat. 

 

Tento pracovní postup se vydává jako doporučení pro  nelékařská zdravotnická povolání 

ve zdravotnických zařízeních. Úprava doporučení podle organizačního členění a podmínek 

příslušného provozu, včetně přidělení kompetencí, může být poskytovatelem zdravotnické 

péče provedena v souladu se zákonnými normami. 

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 

Žadatel o laboratorní vyšetření je povinen sledovat aktuální informace v laboratorních 

příručkách, které klinické laboratoře uveřejňuji na svých internetových stránkách nebo 

vydávají v listinné podobě. V případě nedostatečných nebo nesrozumitelných informací 

kontaktuje příslušnou laboratoř. V rámci kontroly kvality preanalytické fáze je možné 

provedení auditu, podle kriterií uvedených v  příloze č. 4. (2) 

 

 

 

3. KVALITA 

 

 Navzdory častému používání pojmu kvalita je jeho definice obtížná. Je 

nepochybné, že správná definice vystihuje spojení s účelem používání produktu nebo 

služby, např.: Kvalita výrobku je souhrnem vlastností podmiňující způsobilost uspokojit 

potřeby odpovídající účelu jeho používání (3) 

Na významu role zákazníka objednávajícího produkt či službu nemění nic ani to, že 

mnohdy přímý zákazník nemá příliš přesnou představu o svých potřebách. Pro pojetí 
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kvality a jejího řízení ( kontroly kvality ve zdravotnických diagnostických laboratořích 

libovolného typu) je bližší definice uvedena J. Westgardem: „Kontrola kvality je postup 

pro monitorování pracovního procesu, detekující problémy a zajišťující nápravu ještě před 

dodáním produktu jeho služby.“ Je bez diskuze, že důraz je kladen nejen na spokojenost 

zákazníka, ale i na efektivní využívání lidských, technologických a finančních zdrojů. Ať 

již přijmeme jakoukoli definici kvality, spolehlivý výsledek požaduje nejen potřebné 

technické vybavení, ale i práci, úsilí a odpovídající vzdělání celého pracovního týmu, bez 

ohledu na pracovní zařazení v dané zdravotnické laboratoři. (18) 

S nízkou kvalitou jsou spojené mimo rizika péče o pacienty také zvýšené náklady. Jedná se 

o prodražení z důvodu provádění nápravy chyb, plýtvání zdroji, opakování pracovních 

výkonů a kontrola. Existuje celá řada nekvalitních výkonů, postupů, jednání apod., které 

finančně zatěžují organizaci. Tyto náklady se souhrnně nazývají cena kvality, nebo lépe 

řečeno „cena nekvality“. Do ceny nekvality se také počítá takzvaná „cena ztracených 

příležitostí“. Je tím myšlen ztracený zisk od nespokojeného pacienta, který se rozhodl 

přejít do jiného zdravotnického zařízení. Na druhé straně i extrémní překračování 

uspokojování požadavků klientů v kontextu zlepšování kvality je rovněž zbytečné a 

z ekonomického hlediska nežádoucí (20). 

 

Přehled systémů, určených pro zavedení a udržení kvality práce v klinických laboratořích 

uvádím na následujících stránkách. 

 

 

3.1. Externí hodnocení kvality a jeho role v procesu zajišťování kvality 

 

Podstatou externího hodnocení kvality (EHK) je zajištění procesů  kvality měření. 

Principem EHK je provádění mezilaboratorních porovnávání zkoušek. Je organizováno a 

vyhodnocováno organizátory EHK.  

Mezi nejvýznamnější kritéria požadavků na organizátory EHK patří: 

� zaručená nestrannost a nezávislost 

� odborná způsobilost 

� technicko-organizační způsobilost 

� zavedený systém řízení kvality 

� akreditace organizátora EHK podle ISO Guide 43-1:1997(5) 
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3.1 EHK jako součást komplexního zajišťování kvality 

 

EHK vhodně doplňuje jiné prvky procesu zajištění kvality, kterými jsou validace, 

verifikace, interní kontrola kvality a měření dostupných referenčních materiálů a zajištění 

návaznosti. Vyhodnocení výsledků měření v rámci EHK umožní účastníkovi detekci 

případných neočekávaných zdrojů chyb/nejistot, usnadní odstranění analytických 

problémů, vede ke zlepšování kvality a v mnoha případech je účinným nástrojem 

verifikace a zajištění návaznosti výsledků měření. Data EHK mohou účinně přispět k 

odhadu nejistoty výsledků měření. Účast v EHK je jedním z povinných požadavků norem 

ISO 15189 a ISO 17025. 

Mezilaboratorní porovnávání je významné z hlediska srovnatelnosti úrovně poskytované 

diagnostické a léčebné péče. 

 

3.1.1 Organizace externího hodnocení kvality 

 

Programy EHK jsou obvykle organizovány formou kontrolních cyklů, které probíhají 

podle předem daného časového plánu. Tento časový plán je zpravidla znám předem na celý 

kalendářní rok. Z pohledu účastníků má kontrolní cyklus tento časový průběh: 

� organizátor rozešle pro účastníky neznámé kontrolní vzorky  

� jejich měření na pracovištích účastníků 

� vrácení výsledků měření organizátorovi 

� vyhodnocení výsledků včetně aplikace statistických postupů podle předem 

daných kritérií 

� rozeslání vyhodnocení kontrolního cyklu jednotlivým účastníkům 

 

Cílové hodnoty pro jednotlivé zkoušky jsou účastníkům sdělovány až jako součást 

vyhodnocení výsledků příslušného kontrolního cyklu. Cílové hodnoty jsou organizátorovi 

buď předem známy, nebo jsou určeny statisticky na základě zpracování výsledků účastníků 

(tedy konsenzuálně). Všichni účastníci obdrží po každém cyklu dostatečné informace o 

výsledcích a vyhodnocení. Statistické zpracování je prováděno v souladu s normou ISO 

13528  a dalšími odbornými doporučeními(5).. 

V systému EHK jsou pro vybrané analyty vydávány certifikáty úspěšnosti, přičemž za 

výběr certifikovaných analytů odpovídá ČSKB (Česká společnost klinické biochemie) a 

její referenční laboratoř. Certifikát pro daný analyt (analyty) obdrží pracoviště, které se 
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zúčastnilo příslušného kontrolního cyklu EHK a splnilo podmínky pro jeho přidělení . 

Certifikát má platnost šesti měsíců až jednoho roku podle typu vyšetřovaného analytu. 

roku. Nositelem jednoho certifikátu může být jenom jedno pracoviště/analytický systém 

(např. laboratoř určená jejím názvem, adresou a IČ, analytický systém určený výrobním 

číslem). Každý rok výbor ČSKB a referenční laboratoř vydávají doporučení „Certifikace 

úspěšnosti klinické laboratoře v systému externího hodnocení kvality“, ve kterém jsou 

uvedeny certifikované stanovované (analyzované) analyty. 

U necertifikovaných analytů se poskytují účastníkům pouze osvědčení o účasti. Obdrží je 

ta pracoviště, která se zúčastnilo kontrolního cyklu a splnilo podmínky, specifikované pro 

tuto účast (26).. 

 

3.1.2 Požadavky na organizátory externího hodnocení kvality. 

 

Je nezbytné, aby organizátor EHK měl zaveden systém řízení kvality, který vyhovuje 

definovaným požadavkům. K základním požadavkům patří, aby měl vypracovanou 

příručku kvality a zaveden systém řízené dokumentace. 

Je nezbytně nutné, aby organizátor EHK při návrhu a realizaci EHK ve věcech odborných 

úzce spolupracoval s ČSKB a RL KB a aby měl zavedeny postupy, které vedou k 

implementaci názorů, připomínek a postojů ČSKB do systému EHK. Tohoto cíle je 

dosaženo tím, že odborná společnost deleguje odborné garanty jednotlivých programů 

EHK a  organizátor má zřízen odborný poradní orgán, do něhož odborné společnosti a 

referenční laboratoře delegují své zástupce. Je nutné, aby účastníkům byla předem známa 

kritéria, na základě kterých bude posuzována jejich výkonnost při certifikaci úspěšnosti. Je 

vhodné, aby byl organizátor EHK akreditován (26)..  

 

3.1.3 Kontrolní materiály. 

 

Organizátor EHK odpovídá za kontrolní materiály použité v daném kontrolním cyklu. Ty 

musí být vhodné pro použití v systému EHK. Matrice kontrolního materiálu musí 

vykazovat dobrou shodu s matricí reálných vzorků, tedy přiměřenou komutabilitu. Materiál 

musí mít garantovánu dostatečnou homogenitu a stabilitu. Materiál musí být dodán 

účastníkům v přiměřeném množství. Účastníci musí být informováni o všech 

bezpečnostních a zdravotních rizicích (5). 
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3.1.4 Cílové hodnoty 

 

Cílové hodnoty jsou určovány některým z těchto způsobů: 

� jako hodnoty získané referenčními měřicími postupy a uvedené v 

certifikátech příslušných referenčních materiálů 

� jako hodnoty validované kalibračními laboratořemi výrobců na podkladě 

jejich kalibračních protokolů 

� jako průměry výsledků měření všech účastníků (po vyloučení odlehlých 

hodnot) 

� jako hodnoty průměrů měření stejnorodých skupin účastníků (definovaných 

např. použitím stejných měřících postupů nebo měřících systémů) 

Organizátor je povinen sdělit účastníkům způsob určení cílových hodnot a rovněž odhady 

jejich nejistot (jsou-li mu známy) (5,26)..  

 

3.1.5 Výsledky účastníků. 

 

Organizátor je oprávněn požadovat od účastníků jejich výsledky v určitém konkrétním 

tvaru (např. jednotka, počet desetinných míst apod.), určitém časovém limitu a rovněž je 

oprávněn požadovat relevantní doplňující informace (např. použitou metodu měření, 

identifikaci IVD (in vitro diagnostika) prostředků a měřicího systému, detaily o měřicím 

postupu apod. v souladu s normou ISO 14136. Účastníci jsou povinni přistupovat ke 

kontrolním vzorkům stejně jako přistupují ke vzorkům pacientů (při respektování 

obecných pokynů organizátora EHK). Je třeba zajistit, aby zdravotní laboranti nemohli 

předem rozeznat kontrolní vzorek od vzorků reálných pacientů. Počet měření kontrolních 

vzorků v kontrolním cyklu EHK musí být roven počtu měření vykonávaných u reálných 

vzorků pacientů (obvykle pouze jedno měření pro jeden jakýkoliv vzorek). Účastníci jsou 

povinni vyhnout se zkreslování a falšování výsledků. Organizátor musí garantovat 

nedostupnost individuálních výsledků měření konkrétního účastníka pro třetí stranu pokud 

není výslovně uvedeno jinak (5, 10,11).. 

 

3.1.6 Zprávy pro účastníky 

 

Každý účastník kontrolního cyklu má právo obdržet písemnou zprávu, která obsahuje: 

� vyhodnocení jeho vlastních, individuálních výsledků 
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� souhrnné statistické vyhodnocení všech účastníků daného kontrolního cyklu 

� potvrzení o účasti v daném kontrolním cyklu (při splnění předem 

definovaných pravidel) 

 

Organizátor musí dodat účastníkům zprávy po dokončení vyhodnocení kontrolního cyklu 

bez zbytečného prodlení(26).. 

 

3.2.7 Další data, sdělovaná organizátorem účastníkům. 

 

Je žádoucí, aby organizátor sděloval vhodným způsobem účastníkům kontrolního cyklu i 

další skutečnosti, které vyplynou z vyhodnocení kontrolního cyklu, např.: 

� Přehled metod a postupů použitých účastníky, IVD a technologie. 

� Kritéria pro posuzování výkonnosti účastníků (obvykle formou tolerančních 

rozpětí - cílových nejistot měření). 

� Kontakty na odborné poradce kontrolních cyklů (supervizory), které mohou 

účastníci požádat o odbornou pomoc. 

 

Doporučení pro účastníky externího hodnocení kvality: 

Doporučuje se účastníkům archivovat svá výsledková data včetně primárních výtisků, aby 

tato byla případně k dispozici při auditech, a pro možnost řešení případů neshod účastníka 

s organizátory EHK. Účastníkům se doporučuje účast v každém pro ně relevantním typu 

kontrolního cyklu alespoň 2x ročně. 

 

V případě neúspěchu v EHK jsou pro účastníky doporučeny následující kroky: 

� detailně prozkoumat možné příčiny na vlastním pracovišti, provést záznam 

o neshodě a přijmout nápravná opatření 

� v případě závažných problémů požádat o konzultaci supervizora, Referenční 

laboratoř nebo regionální odborníky ČSK či představitele výboru ČSKB 

� zúčastnit se dalšího kontrolního cyklu - v těchto případech organizátor 

akceptuje dodatečné objednávky kontrolních cyklů v průběhu roku (výjimečné 

objednávky) (22,26) 
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4. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH NOREM KVALITY VE 
ZDRAVOTNICKÝCH  ZAŘÍZENÍ 
 

 

Zdravotnické laboratoře poskytují služby, které jsou důležitou součástí kvalitní péče o 

pacienta. Jedná se o služby v oblasti diagnostiky chorob, jejich léčby a prevence. 

Zdravotnická laboratoř má být řízena tak, aby byla schopna plnit na potřebné úrovni 

požadavky lékařů, kteří bezprostředně poskytují péči pacientům. Kvalita zdravotnických 

laboratoří vyžaduje systémový přístup. Tento přístup je označován jako proces řízení - 

managementu kvality. Jeho podkladem a vodítkem jsou normy kvality. Úředním 

potvrzením úspěšnosti systému řízení kvality je dosažení certifikace a akreditace. 

Certifikací se obvykle míní písemné udělení potvrzení, že v organizaci (zdravotnické 

laboratoři) je systém řízení kvality zavedený. Akreditací se rozumí uznání způsobilosti 

organizace vykonávat určitou specifikovanou činnost (v případě zdravotnických laboratoří 

soubor laboratorních vyšetření).(27). 

 

4.1. Normy kvality pro zdravotnická zařízení. 

 

Norem kvality je celá řada a zde prezentuji nejdůležitější, u nás platné normy. 

 

4.1.1. Mezinárodní organizace pro standardizaci - International Organization for 

Standardization (ISO)  

 

ISO sídlí v Ženevě a představuje celosvětovou federaci národních standardizačních 

institucí. Standardy ISO vytvářejí poradní technické skupiny jednotlivých členských zemí 

a technický výbor ISO. ISO standardy jsou přijímány většinovou volbou členských států 

ISO. Jedním z účelu norem ISO je vytvořit jediné hodnotící kritérium pro nezávislou 

certifikaci dodavatelů výrobků, služeb.  

Posuzování kvality provádějí certifikovaní inspektoři - auditoři, pravidla ISO však 

umožňují též „autocertifikaci“, pří níž organizace o sobě prohlásí, že vyhovuje 

požadavkům norem ISO. To je tzv. certifikace první osobou, kterou však odběratelé 

obvykle neuznávají a zdravotnická zařízení nevyužívají.  

ISO vydalo pět hlavních sad dokumentů 9000 až 9004, zabývajících se řízením kvality. 

ISO 9001 se zabývá systémy sledování kvality a používá se tam, kde dodavatel musí 



 34

zaručit dodržení specifikovaných postupů při návrhu, vývoji, výrobě, distribuci a servisu 

daného výrobku (služby).  

V oblasti poskytování služeb zdravotnických laboratoří péče je aplikovatelná a často 

používaná norma ISO 9001.(3) 

Při posuzování vlastního procesu klinické péče se normy ISO 9001 nepoužívají. Brání 

tomu jejich zaměření  i používaný jazyk, týkající se výrobních, obchodních a technických 

procesů, kde jsou produkt (výrobek) služba  jasně definovatelné a popsatelné. ISO 

standardy jsou pravidelně revidovány a jsou aplikovatelné na širší skupinu uživatelů, 

včetně poskytovatelů služeb..(3) 

 

4.1.2. ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na kvalitu a 

způsobilost.(4) 

 

Norma ISO 15189 je určena k akreditaci zdravotnické laboratoře. Obsahuje souhrn 

požadavků na jejich kvalitu a odbornou způsobilost. 

Laboratoře musí být způsobilé splnit oprávněné požadavky všech pacientů a klinického 

personálu odpovědného za péči o tyto pacienty. Akreditace je definována jako úředně 

uznaná způsobilost plnění takových požadavků.  

Tato norma pokrývá spektrum požadavků na zdravotnické laboratoře v celém rozsahu. 

Požadavky zahrnují organizaci příjmu, identifikaci a přípravu pacienta, odběr, dopravu a 

skladování. To je část laboratorní činnosti, označovaná jako preanalytická fáze. Následná 

fáze zpracování a vyšetřování klinických vzorků se označuje jako analytická. Ověření 

platnosti výsledků, přípravu a dodání výsledkových protokolů, interpretaci výsledků, 

předkládání zpráv a poradenskou činnost představuje postanalytická fáze činnosti. (18)  

Norma tedy pokrývá požadavky na zdravotnickou laboratoř v komplexní podobě .(4) 

Tuto normu využívají, jako podklad pro svoji činnost, úřední orgány posuzující způsobilost 

zdravotnických laboratoří, tedy vykonávající jejich akreditaci. V České republice je 

monopolní organizací, využívající normy ISO 15189 Český institut pro akreditaci (ČIA)   

Sumárně lze říci, že tato obsáhlá norma uvádí požadavky na způsobilost a kvalitu 

zdravotnických laboratoří. Připouští se přitom, že některá země může mít své vlastní 

předpisy nebo požadavky vztahující se na některé nebo na všechny odborné pracovníky a 

jejich činnosti a odpovědnosti v této oblasti..(4)  
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4.1.3. Mezinárodní akreditační standardy pro klinické laboratoře JCI:2005 

 

Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) JCAHO byla 

ustavena v roce 1951 jako nezisková nezávislá nestátní organizace. Jejím posláním je 

zlepšování kvality zdravotní péče. Akredituje v následujících oblastech:  

� ambulantní/primární péče  

� domácí péče a péče hospiců  

� nemocnice  

� laboratoře  

� zařízení dlouhodobé péče  

 

Činnost JCAHO spočívá ve vypracovávání a vydávání standardů, posuzování činnosti 

zdravotnických zařízení, která o to požádají, a v provádění jejich akreditací.  

V červenci 1999 byly publikovány standardy pro mezinárodní akreditaci nemocnic 

vytvořené dceřinou společností JCAHO - Joint Commission International Accreditation 

(JCIA). V roce 2005 byly publikovány Mezinárodní akreditační standardy pro klinické 

laboratoře. (14) 

 

Standardy JCAHO/JCIA se člení do následujících oblastí:  

a) standardy týkající se bezprostředně potřeb pacienta:  

práva pacientů  

diagnostické procesy  

péče o pacienty  

edukace pacientů a jejich rodin  

kontinuita péče  

b) standardy týkající se funkce zdravotnického zařízení jako instituce:  

řízení organizace (včetně strategického plánování)  

řízení lidských zdrojů (personální management)  

informatika  

bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

protiepidemická opatření  

řízení kvality (spokojenost pacientů, zaměstnanců, sledování kvality výstupů procesu 

poskytování zdravotní péče) (14).  
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4.1.4 Systém European Foundation for Quality Management (EFQM) - Evropská nadace 

pro řízení kvality.  

 

EFQM byla založena v roce 1988 prezidenty čtrnácti velkých evropských výrobních a 

obchodních společností s podporou EU. V současné době ji tvoří více než 600 institucí od 

velkých multinacionálních společností až po výzkumná pracoviště prestižních evropských 

univerzit, včetně pracovišť z České republiky. 

Posláním EFQM je stimulovat evropské instituce ke zlepšování jejich činnosti s cílem 

dosáhnout vysokého stupně spokojenosti jejich zákazníků i zaměstnanců a pozitivního 

vlivu na výsledky podnikání i na společnost; podporovat manažery evropských organizací 

v prosazování takových postupů, které kvalitu vnímají jako zásadní faktor k dosažení 

konkurenční výhody. .(25) 

 

Cíle EFQM jsou:  

vytvořit a poskytnout zájemcům základní strategickou osnovu a kritéria (nebo standardy) 

pro řízení organizace a pro zmapování oblastí, kde je možno zvyšovat kvalitu, a to bez 

ohledu na typ a velikost organizace;  

ocenit nejlepší - vítězná organizace (držitelka ceny) se stává vzorovou organizací pro 

kvalitní řízení  

EFQM stimuluje spolupráci mezi svými jednotlivými členskými organizacemi s cílem 

vzájemné výměny kvalitních a inovovaných řídicích postupů, vedoucích ke kontinuálnímu 

zlepšování činnosti, k dosahování špičkových výsledků na trhu a ke zvyšování 

konkurenceschopnosti.  

EFQM úzce spolupracuje s Evropskou organizací pro kvalitu (EOQ), s EU, jejími 

členskými státy a s mezinárodními organizacemi s cílem zvýšit efektivitu a 

konkurenceschopnost evropských organizací. Zdrojem financí pro EFQM jsou členské 

příspěvky jednotlivých organizací a příjmy za edukační činnost v oblasti řízení kvality. 

EFQM také nabízí metodiku sebehodnocení (self-assessment) sloužící jako nástroj 

přípravy organizace k procesu externího hodnocení kvality.  .(25) 

 

Z uvedených faktů vyplývá blízkost systémů EFQM, JCAHO/JCIA a ISO. 

Systém EFQM pracuje s holistickým přístupem, který pokrývá veškeré aspekty činnosti 

organizace, aniž zachází do větších detailů. Standardy JCAHO/JCIA jsou mnohem 

podrobnější než EFQM, zejména pokud jde o zdravotnickou dokumentaci, její obsah a 
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vedení, standardy protiepidemických opatření, bezpečnost budov a jejich vybavení, 

výchovu a vzdělávání zaměstnanců, vlastní diagnostický proces a proces péče o pacienty.  

Hlavní charakteristikou systému ISO je jeho zaměření na dodržování přesných postupů, 

respektive na hodnocení úplnosti tohoto dodržování. Systémy EFQM a JCAHO/JCIA se 

zaměřují na činnost organizace jako celku a stimulují kontinuální zlepšování jako cestu 

k dosažení optimálních výstupů péče.  

 

5 SLP (správná laboratorní práce), stručná charakteristika systému.  

 

SLP představuje systémový přístup k zacházení s daty v klinických laboratorních oborech. 

Má encyklopedický charakter s jednotným koncepčním přístupem, otevřený pro průběžné 

doplňování strukturovanými daty s vnitřními vazbami. 

Datovou základnu vytvořil autorský kolektiv několika odborných společností ČLS JEP 

(Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně). 

Komplex nástrojů zahrnuje prostředky pro: 

� práci s Národním číselníkem laboratorních položek (obsahuje více 

než 15 500 položek) 

� vytváření vlastního lokálního laboratorního číselníku ve vazbě na 

číselník národní 

� vytváření vlastních referenčních mezí a škál (na základě 

připravených vzorů) 

� vytváření vlastních podkladů pro různé typy laboratorních příruček 

(na základě připravených vzorů) 

� vytváření dokumentů a textů (na základě několika set již 

připravených příkladů, vzorů a pokynů) 

� tvorbu Příručky kvality (na základě připravených pokynů) 

� tvorbu Laboratorní příručky  

� tvorbu řady různých tiskových sestav 

� přípravu souborů potřebných pro Datový standard MZ ČR verze 

3.00 a vyšší 

� práci s repetitorii (již nyní jich je několik set) a dalšími edukačními 

nástroji pro komunikaci s LIS (laboratorní informační systém) a NIS 

(nemocniční informační systém) a řadu dalších činností 
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5.1 Co to je systém SLP. 

 

SLP je informační systém vytvořený pro potřeby klinických laboratoří, pro potřeby 

klinických oborů s laboratorní složkou a pro podporu informačních systémů, 

spolupracujících s laboratořemi  

SLP představuje koncepci moderní klinické laboratoře, která je postavena před otázky 

akreditací, a je nucena pod vlivem měnícího se společenského prostředí přesně definovat 

podmínky své činnosti a obhájit výsledky a způsob své práce před auditorem, pacientem či 

jeho právníkem. 

SLP umožňuje definovat pravidla a vzájemné vztahy mezi subjekty spolupracujícími 

s laboratoří, ať už jsou jimi lékaři a sestry lůžkových i ambulantních oddělení, jiné 

laboratoře či samotní pacienti. 

SLP obsahuje vše, co je nutné pro aplikaci zásad správné laboratorní práce pro každodenní 

vnitřní provoz laboratoře po stránce technické, analytické, organizačně provozní, 

personální i informatické. 

SLP vznikal a nadále a trvale se vyvíjí za spoluúčasti předních osobností, odborníků a 

expertů z oborů klinické biochemie, hematologie, imunologie, mikrobiologie, nukleární 

medicíny a dalších oborů. Je budován na platformě aktuálních norem a předpisů a v co 

nejširší míře využívá potřebných zahraničních zkušeností. 

SLP je informační systém pro každého, kdo vnímá počítač jako předmět denní potřeby, 

kdo je ochoten přijímat nové informace a schopen je uvádět do praxe (18,22). 

 

5.2 SLP  jako nástroj standardizace.  

 

Systém SLP zásadním způsobem podporuje standardizaci v klinických laboratořích. 

Systém SLP plně respektuje ČSN EN ISO 15 189:2004. Tím, že je koncepčně založen na 

evropském standardu ENV 1614 a doporučeních Mezinárodní federace klinické chemie a 

laboratorní medicíny (IFCC), vychází z jednoznačné definice objektu, který je předmětem 

zájmu klinických laboratoří. Tímto objektem je pozorovaná nebo měřená veličina (v širším 

významu pojmu veličina, resp. vlastnost). Kde je to možné, jsou do struktur dokumentů a 

textů promítnuty doporučení uznávaných a autoritativních mezinárodních institucí 

s využitím metrologických principů a s velkou snahou používat jednotnou terminologii. 

Proto je systém SLP také základem systémového přístupu k zacházení s daty, která 

vznikají v klinických laboratorních oborech. 
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5.3 Hlavní přednosti systému SLP 

 

Nejčastějšími a nejvýstižnějšími kladnými vlastnostmi jsou: přehlednost, systematičnost, 

důkladnost, obsáhlost, celistvost, poměrně jednoduché ovládání, různé přístupové cesty 

k informacím podle potřeb uživatele, vazba na LIS (laboratorní informační systém) a NIS 

(nemocniční informační systém), respektování platných norem, zdroj obecných i 

speciálních informací, univerzální nástroj pro každodenní práci a pro zavádění pořádku a 

sytému do laboratoří, prostředek pro standardizaci v duchu norem ČSN, EN a ISO. Systém 

SLP je předpřipravená cesta k přípravě laboratoří na akreditaci.  

 

6. Systém akreditací zdravotnických zařízení v ČR. 

 

Součástí transformačních procesu v českém zdravotnictví po roce 1989 byla snaha o 

vytvoření mechanismu, který by pomohl snížit vysokou variabilitu úrovně jednotlivých 

zdravotnických zařízení. Osvědčenou metodou takové standardizace ve vyspělých 

demokratických zemích jsou akreditace. Akreditace jsou zatím jako v jiných evropských 

zemích i v České republice dobrovolné (20). 

 

Principy akreditace zdravotnických zařízení. 

 

Zdravotnická zařízení potřebují pro poskytování kvalitní a bezpečné péče zajistit 

následující oblasti:  

 

� komplexní pohled na kvalitu a bezpečnost  

� orientaci na proces  

� konzistentnost celého zdravotnického zařízení  

� součinnost mezi zdravotnickými zařízeními  

� respektování práv pacientů  

� ochranu zdravotnických dat  

� vysoce specializovanou odbornost ve své činnosti (20) 

 

Základní mezinárodní akreditační principy definované Mezinárodní společností pro kvalitu 

ve zdravotnictví (ISQua) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), které mají být 
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rozpracovány do akreditačních standardů jednotlivých zemí, tedy stanovují pro všechny 

typy zdravotnických zařízení plnění následujících požadavků: 

 

� zaměření na klienta, respektování jeho práv  

� odpovědnost poskytovatele za kvalitu péče, monitorování a kontinuální 

zlepšování  

� optimální využívání zdrojů  

� řízení (management) rizik  

� proces  řízení  organizace  

� zahrnutí všech činností do strategického plánování  

� kontakt s přímými poskytovateli péče v příslušném regionu  

 

Kromě požadavků na důvěryhodnost zdravotnických zařízení stanovila ISQ řadu zásad pro 

zajištění organizační a odborné způsobilosti akreditačního orgánu a jejich možností 

napojení se do mezinárodního akreditačního systému (27). 

Tento systém udělování certifikátů o splnění akreditačních požadavků na zdravotnická 

zařízení bude definován v legislativě připravované MZ ČR. 

 

6.1 Co je akreditace a k čemu slouží? 

 

Devadesátá léta minulého století znamenala v oblasti managementu zdravotnictví posílení 

významu externí kontroly kvality zdravotnických zařízení. Zatímco v předcházejícím 

období se systémy externí evaluace kvality zdravotnických zařízení (vesměs nazývané 

akreditační systémy) rozvíjely zejména v USA, Kanadě, Austrálii, uvědomuje si na 

přelomu 20. a 21. století stále více zemí, že kromě systematické kontroly nákladů ve 

zdravotnictví musí být mezi hlavními body kontinuálně probíhajících reforem 

zdravotnických systémů i oblast kontroly kvality a zajištění bezpečí ve zdravotnických 

zařízeních. 

Akreditaci lze  definovat jako formální proces, jehož cílem je poskytování bezpečné 

zdravotní péče na nejvyšší možné úrovni kvality, tedy jako posouzení výkonu určitého 

zdravotnického zařízení. Nemělo by se jednat tedy jen o administrativní kontrolu 

zaměřenou na formální a věcnou správnost vnitřních předpisů, ale o vysoce praktický 

proces spočívající v prověření všech činností daného zařízení, které mohou ovlivnit péči o 

pacienta. Akreditace využívá specializovaných norem – akreditačních standardů. Na rozdíl 
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od obecných „technických“ předpisů jsou akreditační standardy psány jazykem, který je 

bez nutnosti interpretace srozumitelný pro pracovníky zdravotnických zařízení. To je velmi 

důležitý aspekt, protože umožňuje nemocnicím a dalším zdravotnickým institucím, aby se 

na případnou akreditaci připravily samostatně, bez nutnosti nepřiměřeného navyšování 

nákladů o externí konzultační služby. 

Vlastní akreditační proces, tedy ověření, jak přihlášené zařízení dodržuje akreditační 

standardy, realizují kvalifikovaní akreditační inspektoři – lékaři, zdravotní sestry a 

administrátoři zdravotnických zařízení s delší odbornou praxí. 

V České republice pracuje od roku 1998 Spojená akreditační komise ČR (dále jen „SAK“), 

zřízená jako sdružení právnických osob – asociací nemocnic. SAK posuzuje přihlášená 

zdravotnická zařízení podle akreditačních standardů. Na internetové stránce 

http://www.sakcr.cz/ můžeme nalézt veškerou dokumentaci používanou v akreditačním 

procesu včetně akreditačních standardů a metodiky. 

Od roku 1998 existuje i specializovaný systém mezinárodních akreditací zajišťovaný Joint 

Commission International (JCI) – dceřinou společností nejstarší akreditační institucí na 

světě – Joint Commission for Accreditation of Healthcare Organisations. JCI vydala 

mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice, pro následnou péči, medicínský 

transport a laboratoře – všechny jsou k dispozici v oficiálních českách překladech. 

 

6.2.Cíl akreditačních řízení. 

 

Cílem akreditačních řízení zdravotnických zařízení je standardizace lékařské a 

ošetřovatelské dokumentace s cílem zkvalitnění péče o pacienta. Nedílnou součástí je 

vytvoření programu kontinuálního zvyšování kvality a systému sebekontroly zařízení 

formou vnitřních auditů. Absolutní prioritou by mělo být zajištění maximálního bezpečí a 

minimální míry rizika pro pacienty a zaměstnance. 

Cílem akreditací by neměl být akreditační certifikát jako takový, ale upřímná snaha 

zdravotnického zařízení zkvalitnit a standardizovat lékařskou a ošetřovatelskou péči, 

zlepšit organizační kulturu. Mluvíme-li o kontinuálním zvyšování kvality v souvislostí s 

akreditací je třeba si ujasnit používaný termín. Kvalita je oblast, kterou se průmysl zabývá 

již dlouho. Zdravotnictví se touto oblastí začalo zabývat až počátkem 60. let. minulého 

století. Velký vliv na zlepšení kvality péče v USA měl vznik takzvané ,, řízené péče“ . 

Kontrola nákladů  je jedním z hlavních cílů řízené péče. 
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Faktorů, které nás v oblasti zdravotnictví vedou k neustálému zvyšování kvality, je více. 

Jedním z nich je přirozená touha zdravotnického managementu udržet špičkovou kvalitu. 

Dalším  jsou rostoucí požadavky pacientů na informovanost a kvalitu péče.(6) V neposlední 

řadě se také jedná o boj o přežití v předimenzované síti zdravotnických zařízení a v 

žádném případě bychom neměli opominout narůstající počet stížností, které mohou skončit 

v soudní síni.   

Pro uživatele - pacienty je akreditace určitou zárukou, že zdravotnické zařízení splňuje 

nebo překračuje základní požadavky na kvalitu a bezpečnost poskytované péče. Při 

návštěvě dalšího akreditovaného pracoviště pacient očekává podobné léčebné metody a 

přístupy jako v akreditovaném pracovišti, na které byl zvyklý. 

Pro plátce- zdravotnické pojišťovny, akreditace znamená, že finanční prostředky vyplacené 

za službu pro jejich klienty jsou investovány do instituce, která má prokazatelně vysoký 

standard péče. V řadě zemí je akreditace podmínkou uzavření smlouvy mezi 

zdravotnickým zařízením a pojišťovnou. 

Společnost očekává, že zdravotnické zařízení slouží jejím občanům, poskytuje vysoce 

kvalitní zdravotní péči. Akreditace poskytuje určitou záruku, že tomu tak skutečně je. 

Akreditační proces vytváří podmínky pro zavedení programu kontinuálního zvyšování 

kvality, známého pod jménem CQI (continual quality improvement) nebo TQM (total 

quality management). Bez těchto programů je moderní řízení a provoz zdravotnických 

zařízení takřka nemyslitelné. 

Hovoříme-li o kontinuálním zvyšování kvality, máme na mysli takovou strategii programu 

řízení kvality, která se zabývá potřebami pacienta a případně i překonává jeho očekávání. 

Toho by mělo být dosahováno s co nejmenším úsilím a  nejnižšími náklady na potřebné 

zdroje.  

Takový přístup vyžaduje vyspělost jedinců, změnu tradičních postojů a myšlení,  

schopnost citlivě vnímat potřeby druhých lidí, schopnost nadřízených motivovat podřízené.  

Na Ústavu klinické biochemie a patobiochemie ve Fakultní nemocnici Motol probíhaly 

kontinuálně přípravy jak k certifikaci ISO 9001, tak příprava na nemocniční audit SAK. 

Zdálo se, že proces bude jednoduchý. V principu se jedná o nastavení jasných pravidel v 

nemocnici, směrnic, standard a doporučení tak, aby vše směřovalo ke zvýšení kvality a 

bezpečí, ale ukázalo se, že cesta je velmi dlouhá a krkolomná. Bylo nutné zajistit, aby se 

všichni zaměstnanci nemocnice snažili táhnout za jeden provaz a chtěli to samé. 

KVALITU A BEZPEČÍ PRO PACIENTA A SEBE. (11) 
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Nejpočetnější skupinou ve všech zdravotnických zařízení jsou sice zdravotní sestry, ale já 

se budu ve své diplomové práci věnovat profesi zdravotního laboranta. 

 

 

7. BEZPEČNOST PACIENTA VE ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘI 

 

7.1. Bezpečnost pacientů. 

 

Bezpečnost pacienta ve zdravotnickém zařízení je definována jako absence poškození nebo 

možnosti poškození pacienta v souvislosti se zdravotní péčí (28). Jak říká David Marx 

(marx@fnkv.cz): „Bezpečí pacientů je nezpochybnitelnou prioritou při poskytování 

zdravotních služeb. Jen aktivní přístup všech zdravotníků je podmínkou pro zabezpečení 

této priority.“ 

Cítí se pacienti v rukách zdravotnického personálu bezpeční a jsou opravdu v bezpečí? 

Jaký mají vůbec smysl takové otázky? Zdravotnické systémy jsou komplikované, protože 

umožňují a požadují vyšetřit pacienta na mnoha místech, včetně vyšetřování biologického 

materiálu v různých zdravotnických laboratořích. Tam za již zmíněných podmínek dobře 

provedeného odběru, správné identifikace a bezchybného transportu a předání materiálu do 

konkrétní laboratoře. Všichni bychom přece měli vnímat zdravotní péči jako jednu z 

nejlepších a nejpotřebnějších služeb, kterou může poskytnout společnost svému občanu. 

Bezpečí ve zdravotnickém zařízení každý předpokládá, ale není to tak jednoznačné, jak 

ukazují příklady z praxe. Všichni jsme čas od času upřímně zděšeni zdravotní péčí v 

nejchudších zemích světa. Ale i ve vyspělých, ekonomicky silných zemích včetně České 

republiky se také pomalu dostávají na veřejnost informace o nechtěných zanedbáních péče. 

Zahraniční studie, které probíhají od konce osmdesátých let minulého století, ukazují, že u 

přibližně 10 % hospitalizací dochází k poškození pacientů. Studie Institute of Medicine v 

USA odhaduje, že ročně ve Spojených státech umírá 44 000 – 98 000 hospitalizovaných 

pouze v důsledku pochybení zdravotníků, což je více úmrtí, než v důsledku dopravních 

nehod, AIDS či karcinomu prsu. 

Podobné výsledky přinesly studie provedené v rámci EU. Britské ministerstvo 

zdravotnictví odhaduje, že ročně dochází v zemi k cca 850 000 nežádoucích událostí 

vedoucích k poškození pacientů a k podobným výsledkům došly i studie provedené ve 

Španělsku, Francii a Dánsku. 
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Občané EU hodnotí bezpečí zdravotní péče s patřičnou dávkou kritičnosti a objektivity  a 

podle studie Eurobarometer (leden 2006) pokládá 78 % občanů EU chyby při poskytování 

zdravotní péče ve vlastní zemi za závažný problém. 

Předpokládá se, že většině těchto tzv. mimořádných či nežádoucích událostí lze předejít 

buď zcela, nebo alespoň snížit závažnost jejich dopadu na pacienty. 

V České republice dosud žádná studie výskytu nežádoucích událostí neproběhla.  

Pokud vycházíme ze znalosti prostředí zdravotnických zařízení v ČR je nutné počítat s 

následujícími rizikovými faktory: 

� zastaralá infrastruktura  

� nesjednocené technologické vybavení  

� nesystémové řízení rizikových procesů  

� nesystémové šetření nežádoucích událostí  

� převažující důraz na produktivitu a nákladovou efektivitu zdravotnických 

zařízení  

� nedostatečné řízení lidských zdrojů  

Za těchto podmínek lze předpokládat, že výskyt nežádoucích událostí bude v ČR stejný, 

nebo spíše o něco vyšší, než je uváděných 10 %. 

Lucemburská deklarace, která byla schválena v dubnu 2005 na summitu členských států 

EU (Luxembourg Declaration on Patient Safety), k bezpečí pacientů uvádí, že 

problematika zvyšování bezpečí pacientů je celosvětovým problémem. 

Součásti Lucemburské deklarace jsou následující doporučení pro členské státy EU: 

● Umožnit pacientům úplný a volný přístup k informacím, které o nich byly 

shromážděny v souvislosti s poskytováním zdravotní péče.  

- Zajistit správnost těchto informací i jejich srozumitelnost pro pacienty. 

- . Prosazovat princip, že informovaný pacient je lépe vybaven pro péči o své zdraví.  

● Zvážit výhody zavedení národního dobrovolného systému hlášení nežádoucích 

událostí a nedokonaných pochybení (přednostně s využitím moderních informačních 

technologií).  

● Postupně zavádět procesy managementu rizik ve zdravotnictví vytvářením 

algoritmů a indikátorů kvality v rámci systému externího hodnocení kvality ve 

zdravotnictví.  

● Optimalizovat využití nových technologií například zaváděním elektronické formy 

zdravotnické dokumentace. Taková dokumentace by měla obsahovat základní informace o 
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zdravotním stavu pacientů a programy usnadňující rozhodovací proces (např. s cílem 

minimalizovat chyby při podání léků).  

● Zřídit národní fóra zabývající se problematikou bezpečí pacientů.  

● Sledovat bezpečí pracovních podmínek ve zdravotnictví a zajistit, aby součástí 

postupů při náboru nových zaměstnanců byly v souladu i principy bezpečí pacientů.  

● Prosazovat intenzivní školení uživatelů technologií ve zdravotnictví s cílem zajistit 

jejich bezpečné používání.  

● Zahrnout informace o bezpečí pacientů do standardního vzdělávání pracovníků ve 

zdravotnictví.  

● Zajistit, aby národní legislativa chránila soukromí pacientů i důvěrnost 

zdravotnické dokumentace a aby současně zajistila účelnou dostupnost informací o 

pacientech pro zdravotnické pracovníky.  

● Vytvářet prostředí, kde jsou chyby využity k poučení, nikoli k svalování viny a 

hanby a k trestání „pachatelů“.  

● Spolupracovat s pacienty a jejich blízkými s cílem informovat je o existenci 

nežádoucích událostí při poskytování zdravotní péče včetně tzv. nedokonaných pochybení.  

Nežádoucí události (28). 

V ČR v současnosti neexistuje jednoznačná, všeobecně přijímaná definice „nežádoucí 

události“ v souvislosti s poskytovanou zdravotní péčí. Přitom se jedná o základní 

předpoklad pro jejich účinné sledování, vyhodnocování příčin, jejich vzniku a zavedení 

účinných opatření do budoucna. 

Zde uvádím, tak jak popsal J. Soderberg, některé příčiny tohoto stavu: 

� nedostatečná hygiena, projevující se systematickým nárůstem četnosti 

nosokomiálních infekcí (MRSA-methicilin resistentní zlatý stafylokok) 

� přílišná orientace výrobců léčiv a diagnostik na finanční zisky 

� částečná ztráta lidské dimenze pacienta v systému péče o zdraví 

� chyby zdravotnického personálu (19) 

 

Jaké tedy jsou v současné době cesty ke zvyšování bezpečí pacientů? 

Tato oblast je jednou z priorit dnešního zdravotnictví, přestože v minulosti byla zřetelně 

opomíjena. Jedná se o proces dlouhodobý, který nezbytně vyžaduje aktivní zapojení 

odborné i laické veřejnosti. Předpokladem úspěchu je změna řízení, myšlení a chování 

všech reprezentantů profesí ve zdravotnictví, včetně pracovníků v laboratorní medicíně, a 

jejich aktivní snaha o dosažení stanovených cílů. Ideálem je zavedení kultury bezpečí do 
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zdravotnických zařízení – stavu, kdy všichni pracovníci zdravotnických zařízení a pacienti 

budou vnímat bezpečí jako prioritu. 

Prostředí by mělo být přátelské k těm, kteří se do procesu zvyšování bezpečí ve 

zdravotnictví aktivně zapojí. Sledování a přiznání výskytu nežádoucích událostí by nemělo 

být trestáno, ale naopak chápáno pozitivně jako aktivní přístup a konkrétní motivace k 

otázce bezpečí. Nulový výskyt nežádoucích událostí svědčí naopak o popírání reality a 

neochotě zjednat nápravu. Jinou věcí jsou pak následné kroky. Zveřejňovat výskyty 

nežádoucích událostí? A pokud ano, tak jakým způsobem a k jaké populaci? 

Mělo by být mimo jiné stanoveno minimální spektrum povinných vnitřních předpisů z 

oblasti prevence rizika při poskytování zdravotních služeb (např. vedení, nahlížení a 

manipulace se zdravotnickou dokumentací, nakládání s léčivými přípravky, identifikace 

pacienta, identifikace a kvalita transportovaného biologického materiálu do klinických 

laboratoří, kontinuita péče, vstup do zdravotnického zařízení a na jednotlivá pracoviště a 

další). Formální i obsahová správnost těchto předpisů by měla být pravidelně kontrolována 

orgánem registrujícím zdravotnická zařízení. Získáním osvědčení o akreditaci prokáže 

zdravotnické zařízení, že splňuje parametry „bezpečného“ zdravotnického zařízení.  

Mimo jiné jsou tím písemně deklarována práva a povinnosti pacienta i zdravotnického 

pracovníka v souladu s evropskou legislativou. Definují se tak pravidla pro vedení 

elektronické zdravotnické dokumentace, možné způsoby identifikace pacientů, dostupnost 

informací ze zdravotnické dokumentace pro pacienty ve srozumitelné podobě apod.  

Akreditace se zabývají i oblastí vzdělávání, kdy dochází k vypracování a zavedení 

edukačních programů o výskytu rizik při poskytování zdravotní péče a o řízení rizik ve 

zdravotnictví, a to ve všech formách vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví.  

V rámci bezpečnosti pacientů ve zdravotnickém zařízení je i dostupnost informací a 

edukace. 

Stupeň informovanosti odborné i laické veřejnosti o bezpečí a kvalitě ve zdravotnictví je 

stále velmi nízký. Odborná veřejnost často popírá význam prevence rizik a existenci 

nežádoucích událostí, pacienti ani nevědí, co si pod těmito pojmy představit, natož aby 

věděli, jak mohou sami tuto oblast ovlivnit.  

Jako velmi pozitivní vidím vznik webových stránek MZ ČR, kde jsou a perspektivně 

budou shromažďovány dostupné informace z oblasti kvality zdravotních služeb a bezpečí 

pacientů, a to formou srozumitelnou nejen pro odborníky, ale i pro laickou veřejnost.  

Průběžně tam bude zveřejňována, mimo jiné, i řada edukačních materiálů popisující různé 

typy rizik při poskytování zdravotní péče a možnosti jejich prevence, údaje o výkonnosti 
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zdravotnických zařízení a následně i indikátorů kvality v podobě opět srozumitelné laické 

veřejnosti (28). 

Součástí informační kampaně MZ ČR bude i celá řada odborných seminářů, s mezinárodní 

účastí, kde se odborná veřejnost dozví možnosti, jak pozitivně oblast bezpečí ovlivnit.  

Dalším významným krokem je tzv. „Kniha bezpečí“, která přehlednou formou shrnuje 

všechny aktuální poznatky v oblasti bezpečí pacienta. Cílem je pojmenování možných 

nežádoucích událostí a jejich významu v praxi. Ke každé z nich jsou uvedena rizika, která 

ovlivňují pravděpodobnost jejího výskytu a samozřejmě jsou definovány možnosti 

opatření, která rizika eliminují či významně sníží jejich výskyt (28). 

Kniha je určena především pacientům a odborné veřejnosti. Při jejím zpracování bylo 

využito celosvětově uznávaných poznatků v této oblasti, ovšem uzpůsobených na poměry 

českého zdravotnického systému.  

Začíná se realizovat i mezinárodní spolupráce k zapojení České republiky do 

mezinárodních projektů v oblasti kvality a řízení rizik ve zdravotnictví. Předpokládá se, že 

v dané oblasti dojde ke koordinaci a harmonizaci přístupu a k využití materiálů obsahující 

preventivní postupy při zabezpečování a zvyšování bezpečí pacientů. Jde o projekt 

Evropské sítě bezpečí pacientů v rámci pracovní skupiny EU pro bezpečnost pacientů a o 

doporučení (guidelines) Aliance for Patient Safety,působící v rámci WHO (28). 

Aktivní přístup zdravotnických zařízení spočívá především v nepřetržitém sledování 

výskytu nežádoucích událostí a v důrazu na procesní řízení s cílem trvale snižovat jejich 

výskyt. Mají-li být opatření účinná, nesmí se jednat pouze o „povinnost“ danou zákonem, 

ale o aktivní snahu zlepšovat výsledky své práce. V praxi nestačí mít vedením 

zdravotnického zařízení výborně zpracovaný vnitřní předpis, např. pro registraci nekvalitně 

dodaného biologického materiálu do klinických laboratoří („sešit neshod“), ale stejně 

důležité je, aby se s ním ztotožnil zdravotnický personál a dodržoval ho. Proto je nutné 

současně zavést účinný systém vnitřní kontroly.  

Shrnu-li předchozí informace, pak je evidentní, že jedinou účinnou cestou, jak dosáhnout 

toho, aby zdravotnická zařízení kladla důraz na bezpečí, je aktivní přístup celého 

zdravotnického týmu. Bude-li pacient informován o rizicích, bude moci na ně aktivně 

upozorňovat a zvolit si zdravotnické zařízení, kde se bude cítit bezpečně. Pouze dostatečně 

informovaný pacient se stává klientem, který je schopen spolurozhodovat o své léčbě. I ve 

zdravotnictví se musí uplatnit obecně platný princip výběru na základě objektivních i 

subjektivních kriterií (mám-li svobodnou volbu zdravotnického zařízení, volím to, které mi 

nabídne službu s co nejmenšími riziky nežádoucích událostí, tedy nejbezpečnější). 
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Informovaný pacient může a měl by na rizika sám upozorňovat a spolupodílet se na jejich 

odstranění. Nedílnou součástí edukace je i kvalitní komunikace se zdravotníky.  

Z uvedeného je jasně patrné, že do procesu snižování rizik se musí zapojit všichni členové 

ošetřovatelského týmu. Akreditační a certifikační pravidla udávají základní parametry, 

které  jsou kontrolovány, zdravotnická zařízení na ně musí aktivně reagovat a zavést je do 

praxe, trvale vyhodnocovat jejich účinnost a reagovat na aktuální potřebu. Pacienti zde plní 

hlavní kontrolní úlohu – k tomu musí být dostatečně edukováni a informováni o 

možnostech i formě komunikace. Informovanost musí podporovat stát, čímž se pomyslný 

kruh uzavírá.   

Cílem této aktivity je trvalé snižování rizik při poskytování zdravotních služeb s vědomím, 

že většinou nelze dosáhnout jejich úplné eliminace. S tím souvisí i nalezení optimálního 

způsobu sledování výskytu rizik a nežádoucích událostí tak, aby byla zajištěna co největší 

pravdivost uváděných údajů. Sledování rizik i nežádoucích událostí musí probíhat podle 

jednotné metodiky, jinak nelze data srovnávat a hodnotit úspěšnost přijatých opatření. 

Měla by být dosažena kompatibilita s analogickými systémy států EU, aby bylo možno 

výstupy porovnávat. V neposlední řadě je nutné si uvědomit, že proces snižování výskytu 

rizik je trvalý proces. Opatření k jejich snižování je nezbytné průběžně aktualizovat podle 

toho, jaké začnou působit nové vnější vlivy. 

 

 

Pro názornost uvádím následující tabulku o výskytu poškození pacientů během 

hospitalizace –dle nejnovější studie (JCAHO, USA 1995 - 2005)  

 

Stát  Výskyt poškození pacientů v % hospitalizovaných  

V. Británie 11 

Dánsko 10 

Nový Zéland 9 

Austrálie 11 

Kanada 8 v soukromých a 11 ve veřejných zdravotnických zařízeních 
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Dále uvádím graf , který názorně uvádí příčiny nežádoucích událostí (JCAHO-USA) a 

jejich kvantitativních zastoupení. Z grafu je patrno, že nejčastější příčinou nežádoucí 

informace jsou komunikační chyby (komunikací se rozumí předávání informací mezi 

zdravotníky, verbální ordinace, hlášení laboratorních výsledků a pod.)(28) 

 

 

 

7.2 Příčiny rizik zdravotní péče v laboratoři. 

 

Jednou z možných příčin rizik je vyšetřování jednoho pacienta v různých laboratořích a 

následné porovnávání výsledků. Není výjimkou, že laboratoře využívají pro své analýzy 

různé dodavatele laboratorních diagnostik s nestandardizovanými a tudíž následně 

nesrovnatelnými výsledky. Problémy s výrobci jsou velmi komplikovaná záležitost. Jde o 

naprosto nepostradatelné partnery při realizaci zdravotní péče, ale i o partnery příliš bohaté 

a mocné. Nyní uvedu jeden příklad z praxe laboratorní medicíny. Laboratorní vyšetřování 

pomocí imunochemických metod je založeno na využívání výrobků několika globálních 

světových firem. V řadě případů poskytují různé výrobky mezi sebou nesrovnatelné 

výsledky. Důsledky jsou velmi nepříznivé. Pacienti se pohybují mezi různými 

zdravotnickými zařízeními, které používají různých systémů od různých výrobců a jsou 

nastaveny na odlišné hodnoty výsledků. V nejlepším případě je nutno drahá vyšetření 

opakovat a rozmnožovat tak zisk výrobců, v horším případě dochází k problémům v 

diagnostice chorob a jejich léčbě. Proč jsou výsledky nesrovnatelné? Protože postupy 

výrobců jsou patentované. Nad bezpečností pacienta a ochranou jeho zdraví je zde 

nadřazen obchodní a finanční zájem firmy. 
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Obrovský rozvoj operačních technik, automatizace laboratorních postupů, zobrazovacích 

diagnostických metod, informačních technologií posunuje zdravotnictví do oblastí, které si 

nebylo možné před několika málo roky ani představit a současně však paradoxně vzdaluje 

pacienta od zdravotníka. Komplikované pojišťovací systémy, nepřehledné a nesystémové 

poplatky mohou tuto vzdálenost ještě prodlužovat. 

Pokrok technologie však naopak často slouží i k odstraňování možných chyb. Například 

systémy elektronické a počítačové identifikace pacientů a biologických vzorků by mohly 

redukovat dříve tak časté záměny obou na minimum. (18) ¨ 

Je však zapotřebí si neustále uvědomovat, že s používáním nejmodernější technologie. 

musí být kombinovaný empatický přístup k pacientům. Že, starostlivost o ně, je nejen 

základní povinností zdravotníka, ale i faktorem úspěšné léčby.  

Nedílnou součástí péče o pacienta je omezování chyb všeho druhu. Identifikace chyb, 

jejich dokumentace (je třeba pracovat na základě faktů, nikoli dojmů), kontrola a následné 

omezování jejich výskytů je součástí všech postupů řízení kvality. Již výše zmíněné 

procesy akreditace a certifikace je nutné považovat za rozhodující nástroje managementu 

rizika zdravotní péče. Management rizika je pak možné definovat jako: 

� redukci chyb na nejnižší míru 

� snížení rizika zdravotní péče na minimum 

Je třeba si  uvědomit, že pacienti jsou plátci této péče a že i proto mají na svou spokojenost 

a bezpečí nárok i z tohoto pragmatického hlediska. Ostatně stupeň spokojenosti je jedním z 

pravidelně zjišťovaných indikátorů kvality zdravotnického zařízení.(16,17) 

 

7.3. Frekvence chyb v medicíně  

 

Organizace pro bezpečnost pacientů ve Velké Británii nahlásila za rok 2006 více, než 

24.000 případů zjevného ohrožení pacientů zdravotní péčí. Vyskytuje se řada chyb při 

podávání léků a asi 25 % z nich je zaviněno špatnou identifikací pacienta. 10-11 % 

anonymně hlášených závad v péči o pacienta, hlášených pomocí oficiálně určené 

elektronické adresy na internetu ve státě Vermont (USA) připisuje chyby v péči o zdraví 

záměnám a identifikačním chybám. Šance záměny při transfuzi v USA je 1:200.00. Velmi 

nejasné jsou údaje o chybách zdravotnických laboratoří. Jejich publikované frekvence se 

pohybují v neskutečně širokém intervalu 0,05-10 % všech chyb v medicíně, což svědčí o 

tom, že není doposud rozvinuta ani metodologie jejich detekce a počítání. Vcelku 
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jednoznačně se však ví, že většina laboratorních chyb není způsobena vlastním 

analytickým měřením, ale vzniká již v preanalytické fázi laboratorních vyšetření. (10,11) 

Jmenovitě se jedná o chyby: 
 

� odběru vzorků 

� špatné identifikace vzorku nebo pacienta 

� kvality vzorků (hemolýza, vysrážení, kontaminace) 

� nevhodného objemu vzorků 

� použití nesprávné odběrové nádobky (11,12) 
 

 

Zlepšení v oblasti zacházení se vzorky, způsob jejich odběru, transportu a značení je 

v současné době v popředí zájmu profesní organizace České asociace sester, kde pracuji ve 

výboru sekce zdravotních laborantů a pod záštitou prezidia ČAS jsem vypracovala 

pracovní postup: „Preanalytická fáze laboratorního vyšetření“(2) 

Lze předpokládat, že finanční úhrada za provedení analýzy nekvalitního vzorku se neliší 

od finanční úhrady za analýzu vzorku kvalitního. Proto může být navozena situace, že řada 

laboratoří se analýze nekvalitních vzorků nebrání. K takovým tvrzením lze poskytnout 

řadu silných indicií, ale žádný důkaz. Systematicky vyhodnocovaná kontrola preanalytické 

kvality v České republice totiž zatím neexistuje a ani není požadována. Kde není soudce, 

není žalobce. Je tedy nejvyšší čas pro kontrolu četnosti laboratorních, zejména pak 

preanalytických chyb, tak jak je již řadu let zavedená a povinně požadovaná úspěšná účast 

laboratoří v analytické kontrole (formou externího hodnocení kvality)(5).  

 

7.4. Chyby v laboratorní medicíně a bezpečnost pacienta  

 

Mario Plebani, který se společně s několika italskými klinickými chemiky (G. Bonini, G. 

Lippi a další) zabývá systematicky výskytem a četností chyb ve zdravotnických 

laboratořích došel v roce 2006 k závěrům, že preanalytické chyby tvoří 50-70 % všech 

laboratorních chyb. Na analytické chyby údajně připadá jen 7-13 % a postanalytické chyby 

tvoří 18-47 % chyb. 

Značná část preanalytických chyb vzniká mimo laboratoře, na odděleních, klinikách v 

ambulancích. Je jasné, že pro jejich detekci a omezení je nezbytná úzká spolupráce 

laboratoří a oddělení, laborantů a sester. Ta část preanalytických chyb, která přísluší už 
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vlastní laboratorní činnosti může být odstraněna (minimalizována) používáním 

automatizovaných preanalytických linek.(18) 

Analytické chyby vznikají nejčastěji v důsledku špatné funkce analyzátorů, způsobené 

například nedostatečnou nebo nekvalitní údržbou. Dalším zdrojem analytických chyb bývá 

nedostatečná odborná kompetence zdravotních laborantů. 

Postanalytické chyby vznikají v důsledku: 

 

� chybných výsledkových protokolů 

� prodloužení doby odezvy (19) 

 

Chyby ve výsledkových protokolech mohou vznikat nesprávným zadáním dat. Prodloužení 

doby odezvy (turn around time TAT), může významně negativně ovlivnit bezpečnost 

pacienta opožděným určením terapie a počátku léčby. 

Už od počátku devadesátých let provádí Americká asociace klinických patologů (College 

of American Pathologists- CAP) kontrolní programy, (Q probes a Q tracks) v nichž 

zjišťuje druh a četnost laboratorních chyb, které by mohly představovat riziko pro pacienty 

formou dotazníkových modelů. Některé výsledky jsou alarmující. Vzhledem k tomu, že 

byly často zjištěny už před několika, často i více, než deseti lety, je překvapující, jak málo 

bylo na ně zatím reagováno v praxi. Některé obzvlášť zajímavé chyby, uváděné 

respondenty, které rozhodně představují nemalá rizika pro pacienty uvádím: 

 

� špatná identifikace pacienta v 7 % případů 

� nedokonalá identifikace odebraného vzorku v 6 % případů 

� nedokonalý odběr vzorku v 15 % případů 

� chyby v telefonních hlášeních v 7 % případů (16, 17) 

 

Již v roce 1996 byla zjištěna výše uvedená alarmující četnost chyb při telefonickém hlášení 

výsledků z laboratoří na oddělení. Teprve od letošního roku však zařadila akreditační 

organizace JCHAO do svých požadavků povinnost, aby telefonická hlášení byla přijímací 

stranou kompletně slovo od slova opakovaná straně volající. Norma ISO 15189, kterou se 

řídí akreditace evropských laboratoří tento problém například neřeší vůbec (4). 

Na řadu přichází zákonitě otázka, jak se projeví nezanedbatelná úroveň chybovosti v 

laboratoři na průkazném zhoršení kvality péče o pacienta. Do jaké míry může dojít přímo k 
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ohrožení jeho zdraví? Podle různých autorů ovlivňují laboratorní chyby negativně úroveň 

péče u 9-15 % pacientů a způsobují závažné riziko péče u 2-7 % pacientů. (19) 

Negativním ovlivněním úrovně péče je možné rozumět chybnou diagnózu a následkem 

toho například zpoždění efektivní terapie. Závažným rizikem se rozumí možnost 

negativního ovlivnění zdravotního stavu pacienta. 

V ostatních případech soubor kontrolních mechanizmů laboratoře stačí zabránit zvýšení 

rizika nebo zhoršení úrovně péče.  

 

7.5. Klasifikace laboratorních chyb. 

 

Preanalytické   

� přijmutí nevhodného vzorku laboratorním pracovníkem 

� záměna  vzorku při zařazení do analyzátoru 

 

Analytické 

� závada  diagnostika (výrobní šarže, překročení data exspirace) 

� interference 

� porušení předepsaného pracovního postupu  

� závada, nedetekovaná kontrolou kvality 

Tato oblast je řízena a kontrolována vnitřní kontrolou kvality a externím hodnocením 

kvality (5). V pravidelných časových intervalech jsou prováděny kontroly plátcem 

zdravotní péče (zdravotní pojišťovnou) a pokud by klinická laboratoř nebyla držitelem 

platného certifikátu o úspěšném absolvování kontrolního cyklu, proběhlo by nápravné 

řízení a následně, když by nedošlo k nápravě, by s klinickou laboratoří nebyla prodloužena 

smlouva zdravotní pojišťovnou. Z daného vyplývá kvalitní, soustavné a systematické 

kontrolování kvality práce a její zabezpečení v laboratorní analytické fázi. Již s menším 

dopadem je kontrolována následná laboratorní fáze (postanalytická), ale nejméně 

sledovanou oblastí laboratorního vyšetření je fáze preanalytická a to je jedním z důvodů, 

proč se této oblasti věnuji ve své  diplomové práci. 

    

Postanalytické 

� špatná výstupní validace výsledků (“lékařská kontrola“) 

� chyba ve výsledkovém protokolu 

� překročení doby odezvy 
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Laboratorní chyby, vznikající chybnou organizací provozu mimo laboratoř 

� špatná identifikace pacienta 

� záměna vzorků 

� nekvalitní odběr vzorku 

� chybný transport vzorku (zpoždění, nedodání)  

 

Chyby na rozhraní laboratoře a klinického oddělení 

� vhodnost požadavku 

� vhodnost interpretace výsledku (18) 
 

Tyto chyby, označované někdy jako post-postanalytické nejsou studovány zatím téměř 

vůbec, ačkoliv je pravděpodobné, že právě ony se možná rozhodující mírou podílejí na 

riziku péče a zmarňování financí. 

 

7.6. Management rizika. (17,19) 

 

Zdravotní péče přináší kromě prospěchu nemalá rizika pro pacienta. Tato rizika mohou 

často vést na místo zlepšení stavu pacienta k jeho zhoršení i smrti. Nejčastějšími riziky 

jsou nozokomiální nákazy a záměny léčiv a materiálu pro laboratorní vyšetření. (16, 17) 

Detekce a redukce těchto chyb se označuje slovním spojením „management rizika“ 

převzatým ze světa obchodu a investic.  

 

Podstatou a cílem managementu rizika je redukovat jeho stupeň na minimum. Toho lze 

dosáhnout obecně : 

� řádnou detekcí chyb 

� prováděním kontroly kvality v celém rozsahu laboratorního procesu 

(preanalytické, analytické a postanalytické fáze) 

� jejich odstraňováním 

� certifikací a akreditací 

Podrobněji uvádím konkrétní zásady managementu rizika preanalytické fáze tak, jak byly 

navrženy G. Lippim a G. Guidim (10) 
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7.6.1 Management rizika špatné identifikace 

 

Jako prevence tohoto rizika se navrhuje vytvoření dokumentu, popisujícího podrobně 

zásady identifikace pacienta. Dalším preventivním krokem je zavedení dvou identifikátorů 

u jedné osoby (identifikace pacienta a současná identifikace vzorku). Základní zásadou je 

zde například, že se nejprve řádně označí použitím barkódu zkumavka a teprve pak se 

provede odběr vzorku pacienta. Pacient by měl mít ještě v poslední chvíli potvrzenou 

identifikaci osobním dotazem flebotomisty nebo odběrové sestry. Dalším velmi efektivním 

opatřením je použití identifikačního náramku u pacienta s možností identifikace čtečkou 

barkódů. 

Součástí managementu kvality identifikace je dokumentace případných neshod, které 

nastaly ve sledovaném čase, byly zapsány do dokumentu „sešit neshod“ tak, aby mohla být 

kvantifikována spolehlivost procesu a následně, aby mohly být hodnoceny její zněny 

(zlepšování, zhoršování) v čase. 

Nápravou chyby identifikace je odmítnutí chybného vzorku, nový odběr a projednání 

celého případu s příslušným odpovědným operátorem. 

 

7.6.2 Management rizika příjmu nevhodného vzorku. 

 

Jako prevence se navrhuje tvorba příslušného dokumentu, shrnujícího zásady odmítnutí 

vzorku. Součástí prevence je systematická a opakovaná edukace těch osob, které jsou za 

odběr vzorků odpovědné. Vytvoření způsobu práce, které zásadně odmítá analýzy z 

nevhodných vzorků a uznává tak právo pacienta na analýzu řádného vzorku (6) (tento úkol 

je obvykle pro vedoucího pracovníka nejobtížnější, neboť laboranti projevují falešně 

pozitivní snahu pseudohumánního charakteru analyzovat jasně závadný vzorek za každou 

cenu). Snaha vyřešit nepříjemnou situaci, nastávající při odmítnutí vzorku, vyhověním 

nebo kompromisem je nepřípustná. 

Stejně jako u chybných identifikací, je důležitou součástí managementu rizika odmítnutí 

vzorků, jejich řádná dokumentace a vyhodnocení spolehlivosti procesu. Součástí 

managementu rizika je rovněž kvantitativní sledování četnosti odmítnutí v čase a její trend. 

Nápravou odmítnutí je analýza nového vzorku a projednání případů s oddělením, které 

dodalo nevhodný vzorek.  
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7.7 Kontrola kvality preanalytické fáze jako nástroj managementu rizika péče. 

 

Laboratorní vyšetření je nutné považovat za komplexní proces, který  lze rozdělit do tří 

fází: 

� preanalytické 

� analytické 

� postanalytické 

 

Preanalytická fáze  zahrnuje soubor  dějů a operací, probíhající před vlastním vyšetřením. 

 

Analytická fáze zahrnuje vlastní vyšetření, při kterém se získává jeho výsledek.  

 

Postanalytická fáze zahrnuje tvorbu výsledkového protokolu a dodání výsledků na klinická 

pracoviště i s poskytnutím nutných vysvětlujících a hodnotících (interpretačních) údajů 

včetně nabídky konzultace. 

 

Jen analytická fáze laboratorního vyšetření je věcí samotné laboratoře. Další dvě fáze 

probíhají v součinnosti s klinickými odděleními, ordinacemi a ambulancemi. 

Povinností laboratoře je poskytnout výsledek a interpretaci tak, aby splňoval požadovanou 

kvalitu. Požadovanou kvalitou rozumíme takovou, která představuje prospěch pro pacienta  

při diagnostickém rozhodování a kontrole léčby. Kvalitního výsledku může být dosaženo 

pouze tehdy, když budou vykazovat požadovanou kvalitu všechny tři uvedené fáze 

laboratorních vyšetření. Musíme proto uvažovat o kvalitě vždy v rozsahu komplexního, 

všechny tři uvedené fáze zahrnujícího, procesu laboratorního vyšetření. Nedostatek kvality 

vede k zvyšování četnosti chyb. Tento poznatek platí nejen pro laboratorní vyšetření, ale 

obecně pro celý proces zdravotní péče. Je známo a opakovaně potvrzováno, že daleko 

nejvíc chyb v rámci laboratorního vyšetření vzniká právě v  preanalytické fázi vyšetření. 

Data četných studií shodně potvrzují, že minimálně 60 % (a spíš ještě víc) všech chyb 

laboratorních vyšetření vzniká právě v jejich preanalytické fázi. Více, než jedna třetina 

chyb v preanalytické fázi vzniká přitom mimo zdravotnické laboratoře na odděleních, v 

ambulancích a ordinacích. To znamená, že aspoň 20 % veškerých chyb laboratorních 

vyšetření má svůj původ mimo laboratoře. 
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Přesto je doposud ve vědomí zdravotnického personálu, působícího mimo laboratoře, 

hluboce zakořeněný mylný názor, že veškeré chyby laboratorních vyšetření jsou chybami 

analytické fáze tedy, že za ně téměř výlučně odpovídají laboratorní pracovníci.  

Požadované kvality laboratorních výsledků bez kvalitní práce nejen laboratoře, ale i 

odborného personálu z požadujících oddělení, ambulancí a ordinací není možné dosáhnout.  

Aby se výsledek měření nebo pozorování klinické laboratoře stal informací využitelnou ve 

prospěch pacienta, musí být všechny fáze laboratorního vyšetření provedeny kvalitně. 

Laboratorní vyšetření je nutné chápat a provádět za spolupráce celého zdravotnického 

týmu. 

 

Účinným nástrojem managementu rizika je kontrola procesů. V laboratorní medicíně má 

již tradici kontrola analytické kvality. Ta se dělí na vnitřní kontrolu kvality a externí 

hodnocení kvality. Vnitřní kontrola kvality je v podstatě sebehodnocení laboratoří na 

podkladě periodicky se opakujících každodenních analýz kontrolních vzorků. Zásady 

hodnocení jsou detailně popsány v řadě publikací. (5,17, 22)  

Externí hodnocení kvality je proces srovnávání mezi jednotlivými laboratořemi celého 

regionu. V určený termín se analyzují totožné vzorky a výsledky jsou hodnoceny 

organizačním centrem podle předem stanovených a účastníkům známých kriterií (5). Jak 

vnitřní kontrola kvality, tak její externí hodnocení, patří mezi základní požadavky norem 

certifikace ISO 9001 a akreditace ISO 15189. (3,4) 

Přestože je obecně přijímáno a opakovaně potvrzováno, že nejvíce chyb vzniká už v 

preanalytické a poté postanalytické fázi, zatímco samotná analytická fáze je chybovostí až 

na třetím místě, jsou procesy kontroly kvality v laboratoři převážně zaměřeny na 

analytickou část laboratorní činnosti. Ty části laboratorního vyšetřování, které představují 

největší riziko pro pacienty jsou kontrolovány nejméně. (10, 11) 

Přitom dobře organizované externí hodnocení kvality má schopnost odkrýt řadu jinak 

špatně zjistitelných chyb. A jak jsem už uváděla, detekce chyby s následným opatřením na 

její eliminaci a prevenci je fakticky podstatou managementu rizika. 

Mario Plebani odhadl(15) četnost výskytu preanalytických chyb na asi 50-70 % všech 

laboratorních chyb. K tomuto odhadu dospěl vyhodnocením souboru průkopnických prací, 

provedených hlavně v USA na rozhraní konce 20. a počátku 21. století. Zejména se jedná o 

soubor dotazníkových prací, organizovaný ve vybraných laboratořích Společností 

amerických patologů CAP, zmíněných v předchozím textu a známých jako Q probes 

(krátkodobá sledování) a Q tracks (dlouhodobá sledování). Tyto velmi cenné, doslova 
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pionýrské práce, jak uvádí Mario Plebani ve své práci „Errors in clinical laboratories or 

errors in laboratory medicine?“, měly a mají přes svůj epochální význam jedno zásadní 

principiální omezení. Soustřeďují se obvykle na jeden vybraný problém preanalytické, ale i 

postanalytické fáze a chybí jim komplexní přístup k celému laboratornímu vyšetření. V 

Evropě byly tyto dotazníkové akce inspirací k pokusům o vytvoření detailnějších a 

komplexnějších programů kontroly preanalytické fáze. Tento komplexní přístup vychází 

myšlenkově z nesporně platné zásady, že chyby v medicíně (a ve zdravotnické laboratoři 

rovněž) jsou z podstatné části systémového charakteru. Jejich zdrojem je nedokonalý 

systém řízení a rozhodování a jen v mnohem menší míře individuální selhání jednotlivých 

pracovníků(12). Koneckonců neschopného pracovníka lze relativně snadno vyměnit, kdežto 

vytvořit spolehlivý systém je velmi obtížné. 

Zmíním se o dvou cyklech kontroly preanalytické fáze, organizovaných v Itálii a 

Španělsku v letech 2001-2005. (1) 

Prvním cyklem je národní cyklus kontroly preanalytické fáze, provedený v souboru 

vybraných italských laboratoří v červnu 2006 s výsledky, publikovanými ještě téhož roku 

(Lippi, Montagnana 2006).(9) Soubor čítal 150 laboratoří, vybraných Italskou společností 

laboratorní medicíny. Vybraným pracovištím byl poslán sedmibodový dotazník. Jednotlivé 

body dotazníku byly formulovány tak, aby pokrývaly klíčové problémy preanalytické fáze. 

Cílem bylo mapování nejzávažnějších zdrojů rizika v této fázi laboratorních vyšetření. 

Účast vybraných pracovišť byla dobrovolná a na otázky dotazníku odpovědělo 107 

účastníků (71 %). Přestože šlo zřejmě o pečlivě vybrané laboratoře (representative cohort), 

mělo pouze 56 % z nich vypracované standardní operační postupy pro zacházení s 

nevhodnými vzorky pacientů. Absence těchto postupů znamená vysoké riziko pro pacienta. 

Z nekvalitního vzorku mohou být apriorně získány pouze nekvalitní výsledky, a ty mohou 

být velmi snadno zdrojem rizika jak v diagnostickém rozhodování, tak i logicky v 

následném terapeutickém postupu. Závěr organizátorů této preanalytické kontroly byl, že 

situace a riziko pro pacienta jsou velmi různé v různých laboratořích, takže bezpečnost 

pacienta závisí do jisté míry na jeho štěstí, v kterém regionu onemocní. Organizátoři pojali 

výsledky studie jako podklad pro standardizaci postupů preanalytické fáze v Itálii. (9,11) 

Ještě podrobnější a na informace bohatší fakta byla získaná z patrně prvního systematicky 

a pravidelně organizovaného programu kontroly kvality preanalytické fáze, 

organizovaného Španělskou společností klinické chemie a molekulární patologie. 

Výsledky, dosažené v letech 2001-2005 byly publikovány v roce 2008 (1) 
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Kontrolního programu se účastnilo 105 laboratoří. Kontrola byla opět prováděna formou 

odpovědí na otázky dotazníků. Otázky se týkaly již přímo klíčového problému, rizika, 

představujícího pro pacienta jeho chybný vzorek, dodaný do laboratoře. Laboratoře 

určovaly počty nevhodných a proto odmítnutých vzorků a specifikovaly důvody odmítnutí. 

Zkoumaným materiálem byly rutinní vzorky, dodávané do účastnických laboratoří. Každá 

laboratoř sledovala kvalitu vzorků buď jeden měsíc nebo po dobu, než nashromáždila 100 

odmítnutí. (1) 

Celkem bylo za uvedené období vyhodnoceno 4 715 132 odběrových zkumavek, 

obsahujících jako biologický materiál sérum, plasmu nebo nesrážlivou krev. Z tohoto 

počtu vyhodnotily laboratoře 0,7 % přijatých vzorků jako nesprávné, pro pacienta rizikové. 

Nejvíce chybných vzorků (1,5 %) bylo zjištěno u odebraného materiálu pro banální 

vyšetření sedimentace erytrocytů. To není podle očekávání zkušených laboratorních 

pracovníků žádné překvapení. Frekvence nevhodných vzorků u ostatních typů se 

pohybovala mezi 0,38 - 1,16 %. Větší četnost nevhodných vzorků byla zaznamenána u 

hematologie, menší u biochemie.(1) 

Jaká byla četnost příčin odmítnutí? 37,5 % vzorků nebylo možno vůbec přijmout pro 

špatné označení odběrové zkumavky, 29,3 % vzorku bylo odmítnuto pro chybný odběr 

(nevhodná nádobka, malý objem), 3,6 % pro hemolýzu a 14,4 % vzorků bylo vysráženo.(1) 

 

 

7.8. Shrnutí významu jednotlivých nástrojů managementu rizika zdravotní péče. 

 

7.8.1 Akreditace, certifikace. 

 

Akreditace a certifikace jsou procesy, zaměřené především na pořízení veškeré 

požadované dokumentace. Tato dokumentace pokrývá veškeré požadavky na :  

� personál a jeho kvalifikaci   

� potřebnou laboratorní instrumentaci 

� zásady bezpečnosti práce  

� preanalytickou fázi vyšetření 

� analytická měření 

� analytickou kontrolu kvality 

� prověřování a vydávání výsledkových protokolů (postanalytickou 

fázi) 
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� soubor informací pro zákazníky laboratorních služeb (laboratorní 

příručku) (4) 

 

Je zřejmé, že akreditace a certifikace poskytuje nástroje, bez nichž se management rizika 

zdravotní péče nemůže obejít. Je však známou věcí, že praktická účinnost nástrojů, které 

akreditace a certifikace poskytují velmi záleží na samotném průběhu těchto procesů. 

Akreditaci a certifikaci mohou provádět různé skupiny auditorů, které se od sebe často 

navzájem velmi liší svým přístupem.(3, 4, 14) Pokud vznikne tým auditorů a akreditovaných, 

kteří mají za cíl skutečné zlepšování kvality služeb, je možný efekt akreditace podstatně 

odlišný od situace, kdy akreditační proces realizují „sběratelé neshod“. 

 

 

7.8.2. Kontrola kvality. 

 

Dobře prováděná vnitřní kontrola kvality a úspěšná účast v programech externího 

hodnocení kvality poskytují neocenitelné služby managementu kvality. Je třeba mít na 

paměti, že jako ve všech procesech, tak i při kontrole kvality platí, že jejich účinnost se 

projeví pouze při dodržování pravidel hry. Nemůže mít žádný pozitivní vliv na úroveň 

péče takový přístup k externímu hodnocení kvality, který používá různých způsobů 

zkreslování (analýzou nadbytečného počtu vzorků, domlouváním se s jinými pracovišti a 

dalšími způsoby). 

 

 

7.8.3.Standardní operační postupy. 

 

Standardní operační postupy jsou součástí a možná vůbec nejdůležitější součástí řízené 

dokumentace. Musí být personálem laboratoře bezpodmínečně dodržovány.(19) Jakékoliv 

svévolné úpravy pracovních postupů mohou být ve svých následcích zdroji velkého rizika 

pro pacienta. Jako každá řízená dokumentace se tyto postupy periodicky nebo v případě 

potřeby i v mimořádném čase aktuální potřeby (výměna metody, přístroje a další) revidují 

a případné změny zaznamenávají. Velkým problémem bývá někdy skutečnost, že na 

změny občas není některými pracovníky reagováno. 

Dodržování standardních operačních postupů musí být předmětem systematické kontroly 

ze strany vedoucích pracovníků. Tato kontrola by měla být kombinací pravidelného a 
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plánovaného prověřování formou vnitřního auditu s namátkovou kontrolou. Nejčastějším 

předmětem kontroly by měly být zjevně nejkritičtější místa laboratorní činnosti, která 

mohou být zdrojem největšího počtu rizik. Zatímco analytická činnost je do značné míry 

pokrytá vnitřní kontrolou kvality a jejím externím hodnocením, neanalytická činnost by 

měla být hlavním předmětem vnitřních auditů a namátkových prověrek. 

 

 

7.8.4.Laboratorní příručka 

 

Laboratorní příručka zabezpečuje informovanost uživatelů o poskytovaných laboratorních 

službách. Je vypracována každou zdravotnickou laboratoří. Jejím hlavním úkolem je 

zabezpečení správné komunikace mezi laboratořemi a uživateli laboratorních služeb. Jedná 

se o standard strukturální, kde měřitelné prvky jsou: 

� Vedení zdravotnického zařízení je odpovědné za vypracování Laboratorní 

příručky v požadované jednotné struktuře a obsahu podle závazné struktury 

specifikované v příslušném Národním standardu. 

� Laboratorní příručka je součástí řízené dokumentace zdravotnického 

zařízení. 

� Vedení zdravotnického zařízení je odpovědné za pravidelné revize 

Laboratorní příručky.  

� Vedení zdravotnického zařízení je odpovědné za dostupnost Laboratorní 

příručky všem uživatelům laboratorních služeb a dalším zainteresovaným 

subjektům.(3,4) 

Laboratorní příručka popisuje činnost laboratoře ve všech jejich praktických aspektech. Je 

nejen nezbytnou součástí řízené laboratorní dokumentace, ale i nástrojem dobře 

fungujících vztahů laboratoře a jejich zákazníků (klinik, oddělení, ambulancí). Je hlavním 

informačním zdrojem o laboratoři, umožňujícím redukci případných rizik, která mohou na 

styku mezi laboratorními a klinickými pracovišti vzniknout obzvláště snadno(3, 4, 14). Ale je 

také nástrojem, který může laboratoř použít ke své vlastní prezentaci a reklamě v dobrém 

slova smyslu. Laboratorní příručka musí být dostupná všem, kteří požadují laboratorní 

služby. Tím je myšlena nejen laboratoř, ale i kterýkoli člen ošetřovatelského týmu, stejně 

tak jako pacient. Je nezbytné, aby byla snadno dostupná a proto je i v elektronické podobě.  
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Struktura laboratorní příručky je doporučena „Národními akreditačními standardy“ 

klinických laboratoří vypracované v rámci Národního programu kvality zdravotní péče MZ 

ČR, viz příloha č. 3 

 

 

7.8.5 Certifikace v praxi. 

 

V ÚKBP ve Fakultní nemocnici Motol jsme úspěšně prošli jak akreditačním auditem  SAK 

v rámci celé fakultní nemocnice, tak i certifikačním auditem ČSN ISO 9001:2001. Příprava 

na závěrečný audit probíhala intenzivně 18 měsíců, kdy byla v rámci ÚKBP z kmenového 

týmu pracovníků vytvořena pracovní skupina pověřena tímto nelehkým úkolem. 

V laboratoři poskytujeme široké spektrum vyšetření a to stanovení 220 analytů. Ústav má 

65 kmenových pracovníků, kteří se profesně skládají z nižšího zdravotnického personálu, 

technicko-hospodářských pracovníků, zdravotních laborantů pracujících pod odborným 

dohledem, bez odborného dohledu i zdravotních laborantů-specialistů s odbornou 

způsobilostí (s pomaturitním specializačním studiem). Zároveň v laboratoři pracují 

vysokoškolští pracovníci lékaři , analytici s přírodovědným zaměřením a farmaceuti. 

V takto rozdílném, nicméně potřebném spektru profesí byla náročná i dokumentační oblast 

personální. V současné době již v laboratoři probíhají interní audity, které nám mimo jiné 

umožní sledovat, zda akreditace a certifikace jsou opravdu přínosem pro kvalitu práce 

v laboratoři, jak očekáváme. Toto je třeba toto posuzovat v každodenním provozu. Už i teď 

lze identifikovat určité problémové oblasti a jedna z nich se týká nárůstu byrokracie. Řádná 

dokumentace je důležitá, ale je zde otázka míry. Mám na mysli otázku, zda se formuláře 

nevytvářejí pro formuláře, anebo zda je tvorba všech dokumentů smysluplná. Je důležité 

vytvoření vlastního názoru a projevování vlastní aktivity. I dnes, přes veškeré nové 

technologie se stává, že lékař raději zatelefonuje do laboratoře o výsledky, než aby využil 

LISu (laboratorní informační systém) a veškeré laboratorní výsledky, které aktuálně 

potřebuje si v programu vyhledal sám. 

Kvalita je nutným požadavkem na služby a výrobky. Ve zdravotnictví je spjata s péčí o 

pacienty. Prostředky, které má moderní medicína k dispozici jsou nesmírně silné. Dokáží 

skutečné zázraky. Avšak to, co je silné, může být v případě chybného použití nesmírně 

nebezpečné. Natolik nebezpečné, že může namísto prospěchu ohrozit zdraví a občas i 

životy lidí.(16) . Lze to do jisté míry přirovnat k letecké dopravě, která je schopná 



 63

poskytnout dříve nepředstavitelné služby při cestování, stycích mezi lidmi, obchodováním 

a podobně. Dokud nedojde k velké letecké katastrofě. To jsou pak následky strašné. 

Proces dosažení a zlepšování kvality má však i své kontroverzní stránky. Jistě je žádoucí 

vést dostatečnou dokumentaci, na druhé straně však narůstá byrokracie. To se stává, když 

se zaznamenávají i skutečnosti nad rámec funkční dokumentace. Můžeme se domýšlet, 

jaké jsou příčiny a jedna z nich je jistě i právní ochrana zdravotníků. V poslední době ve 

zdravotnických zařízení vznikají úseky pro řízení kvality a v nich pracuje mnoho lidí, kteří 

nikdy v laboratoři, na klinice nebo v ambulanci nepracovali. To je jistě ušlechtilý počin 

s ohledem na výše jmenovaná rizika, která je nutné minimalizovat, ale je otázkou, zda 

v nich musí být tolik pracovníků. Někteří z nich brzy najdou racionální smysl své práce, 

ale jsou také takoví, kteří proces řízení kvality zaměňují s procesem tvorby zbytečné 

dokumentace a pak jí zaplavují odborná pracoviště. Často berou chuť a čas ke smysluplné 

práci pro pacienty a snižují motivaci ostatních. V té souvislosti si položme otázku, zdali je 

akreditace užitečná pro snížení rizika, či nikoliv. Odpověď je taková, že rozhodně ano, 

pokud je ale provedena na kvalitní úrovni. 

Žádná dokumentace, žádný návod, ani certifikace nebo kontrola však nemůže splnit svůj 

úkol, pokud není v rukách lidí, kteří zodpovědně plní své pracovní povinnosti. Proto 

nepřekvapí, že byly popsány otřesné případy těžkého zanedbání zdravotní péče v 

zařízeních, která několik málo dní předtím získala s přehledem a pochvalou akreditaci. 

Zdravotníci jsou povinni poskytovat péči podle standardů současné úrovně medicíny. Je 

otázka, jestli jsou standardy „na všechno“ a jestli musí být „na všechno“. Nicméně se 

předpokládá, že zdravotnický pracovník si uvědomuje své povinnosti vůči pacientům a 

také je plní. Ostatně zdravotník není v jistém ohledu nic jiného, než potenciální pacient. 

Zdravotní péči se asi nikdo dříve nebo později, občas nebo často, nevyhne. 
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8. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

Obsahem praktické části je vlastní výzkum, jehož cílem bylo především zjistit, jak se 

proces akreditace a certifikace zdravotních laboratoří, který proběhl v letech 2005 – 2009 

ve Fakultní nemocnici v Motole (Praha), projevil v kvalitě laboratorní práce v oblasti 

preanalytické fáze a jak pracovníci laboratoře vnímají kvalitu práce laboratoře. 

 

Praktická část diplomové práce se skládá ze tří částí: 

 

� A Dotazníkové šetření. 

� B Srovnávací studie. 

� C Ilustrativní rozhovory. 

 

8.1 A Dotazníkové šetření. 

 

V první části výzkumu jsem zvolila metodu dotazníkového šetření. Jedná se o kvantitativní 

metodu, jejíž předností je rychlost, objektivita, snadno se vyhodnocuje a je tedy efektivní. 

Nevýhodou je možnost jeho snížené validity, pokud není sestaven tak, aby nenabízel  

nesprávné možnosti řešení.(8) Dotazník slouží jako nástroj sběru dat. Účelem administrace a 

následného zpracování dotazníků bylo získat informace o vnímání procesu akreditace a 

certifikace zdravotními laboranty ve Fakultní nemocnici Motol. Zejména se jednalo o 

náhled na některé aspekty těchto procesů, týkající se vzdělávání, kvality práce v laboratoři 

a přínosu akreditačního procesu jako takového. Oblast vzdělávání zdravotních laborantů 

jsem zkoumala proto, že jeho systém je velmi mladý, podobně jako je zdravotní laborant 

„mladou profesí“. 

 

Cílem výzkumu bylo potvrdit či popřít následující hypotézy: 

 

� Akreditace zvyšuje kvalitu laboratorní práce. 

� Kvalita práce koreluje se stupněm vzdělání zdravotních laborantů.  

� Jednotlivé kroky procesu akreditace byly poučením pro pracovní tým 

biochemické laboratoře. 
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S ohledem na stanovené hypotézy jsem zkonstruovala vlastní dotazník, který sloužil pouze 

pro účely předložené studie (příloha č. 2). V kvantitativním výzkumu mne zajímá, jak 

laboranti vnímají jednotlivé aspekty akreditace.  

Principiálním scénářem neboli uspořádáním dotazníku je, že žádná z otázek není položena 

bez souvislosti s ostatními. Každá má vždy vztah k ostatním otázkám, dochází k 

vzájemnému ovlivnění. Vždy se musím ujistit, zda: 

� Zjišťují otázky všechny informace nutné pro testování pracovních hypotéz? 

� Nemohou předchozí otázky zkreslit odpovědi na následující? (U dotazníku 

by neměly ovlivnit ani předchozí, protože respondent si může přečíst celý dotazník, 

než jej začne vyplňovat) 

� Jsou otázky předkládány v nějakém logickém sledu? (Otázky, které zřetelně 

ukazují výzkumný cíl až nakonec) 

� Podporuje dramaturgie sledu otázek podmínky pro úspěšné a úplné 

dokončení dotazníku? 

První otázky musí: být snadné, získat důvěru, být zajímavé. První otázka nemusí nutně 

přinést informace, ale musí „prolomit ledy“. 

Uprostřed dotazníku se respondent dostal do tempa, ale ještě není unaven. Zde je vhodné 

vkládat méně zajímavé otázky (např. demografické údaje). 

V pozdějších fázích dochází k únavě a tady se doporučuje  vložit velmi zajímavé otázky, a 

zvolit i změnu formy otázek. (vizuální forma prezentace, sémantický diferenciál). 

Na závěr dotazníku, kdy již respondent může být znaven, ale také spokojen, protože konec 

se blíží, umožňuje položit kritickou otázku, která ho může i rozzlobit tak, že neodpoví na 

nic dalšího (všechna data už ale máme) (8) . 

Je dobré zvážit, zda stavba dotazníku zajišťuje anonymitu.  

Při přípravě dotazníku jsem zvažovala i jeho délku. O ní byl každý respondent na začátku 

dotazníku informován. 

 

 

8.1.1 Administrace dotazníku. 

 

Dotazníky byly distribuovány do laboratoří Fakultní nemocnice Motol, které patří mezí 

základní provozy. Jednalo se o Laboratoř klinické hematologie, Ústav klinické biochemie a 

patobiochemie, Ústav klinické imunologie, Ústav klinické mikrobiologie a Ústav 

patologické anatomie. 
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Do laboratoří Fakultní nemocnice Motol Praha, bylo rozesláno 50 dotazníků s informací, 

že v případě vyššího zájmu o účast v dotazníkové akci je možno dotazníky zkopírovat. 

Tímto způsobem jsem získala celkem 56 vyplněných dotazníků. 

 

Soubor respondentů 

Složení respondentů dle vybraných skupin je znázorněno v následujících grafech č. 1 – 4. 

 

 

Z celkového počtu respondentů 56 je 10 ve věku 19 – 25 let (18%), 18 ve věku 26 – 40 let 

(32%) a 28 ve věku nad 41 let (50%) 

 

Graf č. 1 

VĚKOVÉ ZASTOUPENÍ RESPONDENTŮ

19-25

26-40

41-a více

 

 

Graf znázorňuje věkové zastoupení respondentů 
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Z celkového počtu respondentů 56 je 30 (54%) absolventů pomaturitního specializačního 

studia a 26 (46%) nemají pomaturitní specializační vzdělání. 

Graf č. 2 

SKLADBA RESPONDENTŮ DLE VZDĚLÁNÍ

PSS ano

PSS ne

 

PSS = pomaturitní specializační studium 

Graf znázorňuje rozložení respondentů dle specializačního vzdělání 

 

26 respondentů, kteří nejsou absolventi PSS, odpovědělo na otázku osobního zájmu o toto 

studium kladně. Pozitivně se vyjádřilo 21 (81%) z nich. 

 

Graf č. 3 

ZÁJEM O SPECIALIZAČNÍ STUDIUM

ZÁJEM O STUDIUM 

NEZÁJEM O STUDIUM 
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Doporučili by respondenti zaměstnání v laboratořích Fakultní nemocnici Motol svým 

přátelům a známým? 25 (45 %) respondentů by nemocnici doporučilo, 5 (9%) respondentů 

nedoporučilo a 26 (46%) respondentů neumělo na tuto otázku odpovědět.  

 

Graf č. 4 

DOPORUČENÍ FIRMY ZÁJEMCŮM O ZAMĚSTNÁNÍ

DOP

NEDOP

MOŽNÁ

 

Graf vyjadřuje názor respondentů zda by doporučili svým známým zaměstnání 

v laboratořích Fakultní nemonici Motol. 

 

8.1.2 Vyhodnocení A. - Zjištění informací o tom, jak zdravotní laboranti ve Fakultní 

nemocnici Motol vnímají proces akreditace a certifikace 

 

V  dotazníku bylo položeno celkem 18 otázek, kdy byly vždy nabídnuty tři možné 

odpovědi (souhlas, nesouhlas, částečný souhlas). V následující části k jednotlivým 

otázkám uvádím odpovědi s krátkým komentářem. Z odpovědí na první otázku plyne, že 

80 % respondentů považuje svoji práci za zajímavou. 50 % respondentů uvádí své 

přesvědčení, že pracují v prestižní nemocnici. 85 % respondentů se domnívá, že ví, jaké 

požadavky na kvalitu jejich práce jsou od nich očekávány. 59 % respondentů je 

přesvědčeno, že jejich kolegové odvádějí kvalitní práci, pouze 1 respondent uvedl, že tomu 

tak není. Jen 16 % respondentů je přesvědčeno o plně fungující spolupráci s jinými 

odděleními. 66 % respondentů souhlasí, že spolupráce funguje částečně. 55 % respondentů 

považuje atmosféru na svých pracovištích za přátelskou, pouze dva (3,6 %) s touto 

formulací nesouhlasí. Průběh přípravy k akreditaci hodnotí jednoznačně kladně 21 (37,5%) 
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respondentů a jako nesystematickou ji hodnotí 10 (18 %). Kontrolní audity v rámci 

přípravy k akreditaci byly nástrojem poučení pro 23 (41 %) respondentů, za neefektivní je 

považovalo 8 (14 %). Auditory považovalo za kompetentní osoby pouze 14 (25 %) 

respondentů, zatímco 5 (9 %) respondentů považovali jejich činnost za nekompetentní. 

Při odpovědi na otázku možnosti využívání akreditace v řešení pracovních problémů 16 

(29 %) účastníků odpovědělo negativně. Pozitivní odpověď poskytlo 15 (27 %) 

respondentů. Nejvíce, 25 (45 %) odpovědělo neurčitě. Na otázku, zda-li laborant vykonává 

práci, kterou umí nejlépe 47 (84 %) odpovědělo pozitivně. Pouze 10 (18 %) účastníků je 

přesvědčeno,že akreditace přináší očekávané výsledky. 14 (25 %) přínos akreditace ve 

výsledcích práce nevidí vůbec. 15 (27 %) účastníků považuje akreditaci za přínosnou pro 

organizaci, zatímco 31 (55 %) respondentů vnímá přínos akreditace jako diskutabilní. 43 

(77 %) respondentů považuje za důležité sledování kvality práce v laboratoři. Důležitost 

sledování kvality uznává dokonce 52 (93 %) respondentů a žádný z dotazovaných tuto 

důležitost nezpochybnil. Avšak jen 12 (21 %) respondentů si myslí, že ke zvýšení kvality 

je akreditace nezbytná. O tom, že akreditace zvyšuje úroveň péče o pacienty je 

přesvědčeno pouze 8 (14 %) respondentů. 27 (48 %) respondentů souhlasí, že sledování 

kvality má pro zlepšení péče o pacienty vůbec největší význam. 

Zjistila jsem nevyjasněný a v podstatě skeptický vztah zdravotnických pracovníků 

k akreditaci. 

Vzdělávání a odborná způsobilost jsou všeobecně uznávány za rozhodující nástroje kvality 

laboratorní  práce. 

Nejednoznačný vztah personálu k akreditaci může být způsoben i samotnou úrovní 

akreditačního procesu a auditorů. 

Akreditace však v každém případě minimálně zvyšuje prestiž pracoviště, což je faktor, na 

který je většina zdravotnického personálu oprávněně hrdá. 

Zjistila jsem velmi pozitivní vztah laboratorního personálu ke kvalitě pracovních procesů a 

k jejich vlastní kvalifikaci. 
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8.2 B Srovnávací studie neshod u příjmu materiálů. 

 

V každé laboratoři je shromažďována řada dokumentů, jejichž důležitou součástí je tzv. 

„sešit neshod“, což je dokument závad zjištěných u dodaných vzorků pacientů, který 

vyplňují zdravotní laboranti v laboratoři příjmu biologického materiálu. Do tohoto sešitu se 

zapisují veškeré „nekvalitní“ vzorky, které je laboratoř povinna odmítnout. To jsou ty, u 

kterých chybí, nebo jsou nečitelné údaje důležité pro identifikaci vzorku na žádance nebo 

na nádobce s biologickým materiálem(15). Dále ty u nichž není k biologickému materiálu 

doručena příslušná žádanka, kde nesouhlasí údaje uvedené na žádance a na odběrové 

nádobce. Rovněž pokud u dodaného materiálu zjevně došlo k porušení zásad při odběru, 

transportu či uložení a je znehodnocen natolik, že jej nelze vyšetřit a také případy kdy je 

kontaminovaná žádanka či vnější strana odběrové nádoby. (4) 

Nedostatky v garantované kvalitě vedou k významné možnosti poškození zdraví 

pacientů(9). V analytické chemii platí obecně zásada, že ze špatného vzorku nelze získat 

dobrý výsledek. Chybné výsledky mohou vést k chybám v diagnózách a následně 

k chybám v léčení.  

Aplikace uvedených pravidel probíhá tak, že zdravotní laborant při příjmu biologického 

materiálu zkontroluje a vyhodnotí, zda-li byla pravidla „přijetí“ dodržena. Konkrétně se 

sledují následující položky: 

 

� identifikace materiálu 

� identifikace žádanky 

� kompletace žádanky s biologickým materiálem 

 

Zjištěné závady se zaznamenávají do „sešitu neshod“(3, 4).  

 

„Sešit neshod“ jsem vyhodnotila za měsíce leden, únor a březen 2008 a leden, únor a 

březen 2009. Toto období jsem zvolila proto, že data z roku 2008 pocházela z období před 

akreditací data z ledna 2009 byla pořízena v průběhu akreditace a data z února a března 

2009 jsou získána již těsně po akreditaci. Data ze sešitu neshod, charakterizující jeden 

z rozhodujících indikátorů kvality preanalytické fáze jsem srovnávala s výsledky španělské 

studie (1) Odmítání nevhodných vzorků ke zpracování laboratoří. 

Vycházím při tom ze zcela ověřeného předpokladu, že chybné vzorky jsou vždy zdrojem 

chyb a rizik postihujících pacienty. 
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8.2.1. Výsledky zpracování „sešitu neshod“ jsou uvedeny v tabulce č. 1 

 

Tabulka č. 1. Četnost neshod v biochemické laboratoři FN Motol 

 

 Druhy neshod 
leden 2008 / 
leden 2009 

únor 2008 / 
únor 2009  

březen 2008 / 
březen 2009  

 Chybná identifikace materiálu 28 / 26 30 / 21 26 / 42 

 Chybná identifikace žádanky 50 / 54 49 / 54 54 / 90 

 Nedodán materiál 50 / 36 49 / 41 36 / 65 

 Nedodaná žádanka 30 / 20 32 / 31 20 / 39 

 Celkové vyjádření v % 0,41 / 0,30 0,43 / 0,34 0,35 / 0,51 
 

Vysvětlivka: výsledky jsou uvedeny formou zlomků, v jejichž čitatelích jsou údaje před 

akreditací a ve jmenovateli údaje po akreditaci. 

 

 

K porovnání  mnou získaných výsledků uvedených v tabulce č. 1 byly použity výsledky 

španělské studie(1). Tuto studii pořádala Španělská společnost klinické chemie, zúčastnilo 

se jí 105 klinických laboratoří a bylo vyhodnoceno 4.715.132 vzorků, které byly předány 

do klinických laboratoří. Základem studie bylo sledování preanalytické fáze, konkrétně 

oblast příjmu biologického materiálu laboratoří a zapisování nedostatků („neshod“) 

v následujících  položkách: 

 

� identifikace materiálu 

� identifikace žádanky 

� kompletace žádanky s biologickým materiálem 

 

 

 

 

Španělská studie probíhala v letech 2001 – 2005 a její výsledky jsou uvedeny v tabulce č.2 
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Tabulka 2.  Četnost neshod ve studii španělské společnosti klinické chemie.  

 

 Druhy neshod  2001 - 2005 

 Chybná identifikace materiálu 0,05 % 

 Chybná identifikace žádanky 0,02 % 

 Nedodán materiál  0,142 % 

 Nedodaná žádanka nesledují 

 Celkové vyjádření v % 0,26 % 
 

 

 

 

 

 

Graf I. – znázorňuje tabulku č. 2 graficky 
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V tabulce č. 3 je uvedeno srovnání námi získaných výsledků s výsledky španělské studie 

 

Tabulka č. 3. Srovnání počtu 
odmítnutých výsledků v naší (Motol) a 
španělské studii 
 
    % odmítnutých vzorků 

leden - březen 2008 (před akreditací)-Motol 0,39 

leden - březen 2009 (po akreditací)-Motol 0,38 

r. 2001 - r. 2005 španělská studie 0,26 
 

 

 

 

 

Graf II. – znázorňuje tabulku č. 3 graficky 

 

 

 

Absolutní počty neshod v Ústavu klinické biochemie a patobiochemie Fakultní nemocnice 

Motol znázorňují grafy III. – IV. 
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Graf III. 

Neshody za rok 2008
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Graf zobrazuje absolutní počty neshod v Ústavu klinické biochemie a patobiochemie 

Fakultní nemocnice Motol za období leden až prosinec 2008, poslední rok před 

provedenou akreditací a certifikací. 

 

Graf IV. 

Neshody za rok 2009
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Graf zobrazuje absolutní počty neshod v Ústavu klinické biochemie a patobiochemie 

Fakultní nemocnice Motol za období leden až březen 2009, krátce po provedených 

akreditačních a certifikačních auditech. 
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8.2.2. Vyhodnocení srovnávací studie 

 

Z údajů v tabulce č. 1 je patrné, že bezprostředně po akreditaci četnost nevhodných vzorků 

poklesla, avšak po třech měsících vzrostla dokonce nad úroveň před akreditací. Nabízí se 

dvě vysvětlení.  V prvotním zápalu se pracovníci plně soustředí na dodržování pravidel, ale 

tento zápal nemá dlouhého trvání. V našem případě, jak ukazují výsledná data nasbíraná 

v sešitě neshod, se jedná o jeden měsíc. Druhým vysvětlením je, že zdravotní laboranti se 

postupně ztotožňují se zavedenými pravidly v oblasti příjmu biologického materiálu 

biochemickou laboratoří, která důsledně nejen dodržují, ale i vyžadují od svých kolegyň a 

kolegů z klinik, zasílajících biologické vzorky do laboratoře.  

Při srovnání dat mé pilotní a španělské referenční studie je možno konstatovat, že ve  

sledovaných španělských laboratoří je dosahováno nižší četnosti některých preanalytických 

chyb. Nižší četnosti chyb ve španělských laboratořích je především dosahováno podstatnou 

redukcí chyb při identifikaci pacientů i žádanek. Na  výsledcích účastníků španělské studie 

lze pozorovat pozitivní vliv systematicky prováděné kontroly a vyhodnocování jejich 

výsledků již od roku 2001. 

Jako doporučení pro praxi v této oblasti vidím nejen pokračování ve studii 

důsledného sledování četnosti nevhodných vzorků (pomocí sledování počtu neshod 

v dokumentu, kde jsou tyto neshody zaznamenávány), ale i rozšíření sledování kvality 

preanalytické fáze do dalších klinických laboratoří s následnou možností vzájemného 

srovnávání. Jistě by bylo přínosné, spíše nezbytné, edukování kolegyň a kolegů, kteří 

odesílají biologický materiál do biochemické laboratoře ve FN Motol. Doporučuji školící 

seminář v rámci nástupní praxe všeobecných sester a následně v pravidelných intervalech, 

kdy interval by byl zvolen po konzultaci s náměstkyní ošetřovatelské péče.  

 

8.3. C Ilustrativní rozhovory. 

 

Protože místem  příjmu a převzetí biologického materiálu je pracoviště biochemické 

laboratoře kde se stýká pracovně několik profesí, rozhodla jsem se s jejich vybranými 

představiteli udělat rozhovor. V rozhovoru jsem se zeptala na názory týkající se šetřené 

oblasti v mé diplomové práci. Jednalo se o profesi zdravotního laboranta s maturitou na 

střední zdravotnické škole, zdravotního laboranta s maturitou na střední zdravotnické škole 

a s absolutoriem pomaturitního specializačního vzdělání v oboru klinická biochemie a se 
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všeobecnou setrou z oddělení, které posílá velký počet vzorků biologického materiálu do 

biochemické laboratoře . Ilustrativní rozhovory jsou uvedeny v příloze č. 6, která obsahuje 

jazykově a obsahově nekorigovaná vyjádření dotazovaných. (Rozhovory jsou doslovně 

přepsány bez jazykové korektury.) Jedná se o strukturovaný rozhovor s otevřenými 

otázkami, na které jednotliví respondenti odpovídají. Otázky byly formulovány tak, aby 

umožnily zjistit názory dotazovaných na možnosti a způsoby zlepšení kvality práce  

v oblasti příjmu biologického materiálu laboratoří a také na to, jak respondenti vnímají 

souvislost takového zlepšení s bezpečností pacienta zdravotnického zařízení. 

Tuto sérii rozhovorů jsem provedla s cílem zachytit jak zkušenosti jedinců z této oblasti, 

tak i jejich doporučení a návrhy pro zlepšení. 

Respondenti byli vždy na začátku rozhovoru informováni o zajištění jejich anonymity a 

dále o tom, že rozhovory jsou prováděny za účelem doplnění mé diplomové práce a a 

v případě prezentace budou prezentovány jen v odborném tisku. Všem respondentům jsem 

kladla předem připravené otázky a při záznamu jsem se snažila zachovat plnou 

autentičnost. 

 

Soubor oslovených: 

Zdravotní laborantky s maturitou na SZŠ v oboru zdravotní laborant + PSS 2 

Zdravotní laborantky s maturitou na SZŠ v oboru zdravotní laborant  2 

Všeobecná zdravotní sestra z centrálního příjmu dospělých   2  

 

8.3.1. C Vyhodnocení ilustrativních rozhovorů 

 

Cílem ilustrativních rozhovorů bylo shrnout poznatky a názory z praxe laboratorní práce na 

kvalitu laboratorní práce u laboratorních pracovníků s různým typem vzdělání a zároveň 

kolegů z pracovišť posílajících biologický materiál do laboratoře. Rozhovory byly vedeny 

s laboranty, kteří pracují na příjmu biologického materiálu a zdravotními sestrami, které 

s laboratoří komunikují nejvíce.  

Výsledky rozhovorů primárně odrážející postoje respondentů významně korelují s výstupy 

dotazníkového šetření, které proběhlo v laboratořích FN Motol a které uvádím v kapitole č. 

8.1.2 

Z rozhovorů vyplývá hrdost na vlastní profesi a zároveň přesvědčení, jak u zdravotních 

laborantů, tak u všeobecných sester, že profesní vzdělání je nejen opodstatněné, ale ve své 

důležitosti i neopominutelné. Jako samostatný problém je vnímána vzájemná spolupráce 
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všech klinik, ústavů a laboratoří v rámci FN Motol. Pracovníky je s nevolí pociťována  

problematická úroveň komunikace mezi jednotlivými pracovišti. Její nedostatečnou a 

občas matoucí úroveň přičítají náročnosti zdravotnické práce a mnohdy i frustraci z velké 

vytíženosti, způsobené nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil. Jako návrh k řešení 

této problematiky zazněla úvaha nad možností vzájemného profesního poznání pomocí 

exkurzí na klinikách, ústavech a laboratoří. Snad něco na způsob „otevřených dveří“ nebo 

vlastně analogie „lékařského kolečka“. Je možné učinit závěr o tom, že existuje vědomí 

společné odpovědnosti za zdraví a prospěch pacienta. Z takového vědomí vyplývá poznání 

nutnosti zlepšit úroveň vzájemné komunikace jako dominantního nástroje této 

odpovědnosti. Respondenti si jsou v podstatě dobře vědomi, že základem sdílené 

odpovědnosti za pacienta je vzájemné poznávání a respektování dílčích činností 

jednotlivých pracovišť. V těchto procesech existují v nemocničním prostředí dlouhá léta 

tradičně působící zábrany. Nežádoucí individualismus, který je v současné době ještě větší 

než před lety (zkušenosti se předávají pouze do určité míry, úplné detaily zjištěné vlastní 

praxí se nesdělují – možná z obavy o možné vychování si vlastní konkurence), je třeba 

překonávat na podkladě společných odborných a humanitárních zájmů-péče o pacienta.   

 

 

 

8.4. ZÁVĚR A DISKUZE 

 

Prvním překvapivým poznatkem z celé studie byl zájem o vyplnění dotazníku. U větších 

dotazníkových studií se návratnost dotazníků pohybuje mezi 20 – 40 % (8). V mém případě, 

kdy bylo rozesláno 50 dotazníků s informací, že v případě vyššího zájmu o účast 

v dotazníkovém šetření je možno dotazníky zkopírovat, se vrátilo 56 vyplněných 

dotazníků. To svědčí pro skutečnost, že dotazník řadu zdravotních laborantů zaujal natolik, 

že ho poskytli i svým spolupracovníkům. Složení respondentů zabezpečuje určitou 

reprezentativnost použitého souboru. Byli osloveni pracovníci šesti velkých klinických 

laboratoří v širokém věkovém spektru, zahrnujícím čerstvé absolventy stejně tak, jako 

pracovníky s desítkami let zkušeností. Soubor respondentů se vyznačoval pozoruhodně 

vysokým stupněm odborné kvalifikace. MZ ČR požaduje 10 % zastoupení zdravotnických 

pracovníků ve zdravotnických zařízeních s pomaturitním specializačním vzděláváním a 

z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že přes 50 %  respondentů jsou absolventy 

pomaturitního specializačního studia. Tato skutečnost by mohla svědčit jednak pro 
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pozitivní vztah laboratorních pracovníků ke vzdělání, jednak pro prozíravou personální 

politiku vrcholového managementu, obzvlášť náměstkyně ošetřovatelské péče.  

Za velmi pozitivní lze také považovat fakt, že větší část personálu bez vyšší kvalifikace 

(bez pomaturitního specializačního studia) vyjádřila zájem o další vzdělávání.  

Z dotazníku je zřejmá potěšující skutečnost, že vnitřní pracovní vztahy v laboratořích jsou 

pravděpodobně na nadprůměrné úrovni ve srovnání s výsledky šetření ohledně pracovních 

vztahů na klinikách Fakultní nemocnice Motol, která byla vypracována v r. 2007 a jejichž 

výsledky jsou uvedeny na webových stránkách Fakultní nemocnice Motol. Pravdou je, že 

v laboratoři si zdravotničtí pracovníci nemohou dovolit nekomunikovat. K tomu  přispívá 

charakter práce v laboratoři, která v podstatě není individuální. Při správné laboratorní 

práci je přímá návaznost jednotlivých kroků v rámci laboratorních postupů. 

Pro kvalitu poskytované zdravotní péče je  podstatné, že 85 % respondentů považuje svoji 

práci za zajímavou. Považovat svoji práci za zajímavou může být implicitním vyjádřením 

víry v její důležitost. 50 % pracovníků oceňuje prestiž zdravotnického zařízení ve kterém 

pracují, což se může projevit i určitou úrovní profesní hrdosti. Velmi příznivým faktem, 

který lze přisoudit dobré organizaci řídící práce, je neočekávaně vysoká informovanost 

pracovníků o své pracovní náplni. Informovanost o pracovní náplni je jednou ze 

základních podmínek kvalitního vykonávání pracovních povinností. O dobré úrovni 

mezilidských vztahů svědčí vysoký stupeň respektování práce kolegů. Pokud je pracovník 

schopen respektovat práci jiného, bývá obvykle schopen i s ním účinně spolupracovat. 

Význam tohoto faktu bude zdůrazněn, pokud si uvědomíme, že zdravotní péče  je typickou 

týmovou záležitostí. 

Méně příznivý obraz poskytují výsledky dotazníků o spolupráci mezi jednotlivými 

odděleními v rámci Fakultní nemocnice Motol. Významná část respondentů si uvědomuje, 

že spolupráce s klinikami není ideální. Ukazuje se, že potenciál v oblasti spolupráce uvnitř 

laboratoří není plně využit. Podle mého osobního názoru je tato skutečnost ve shodě 

s převládajícím individualismem odborných pracovníků v českém zdravotnictví. To může 

být limitující podmínkou, že medicína neposkytuje tolik prospěchu individuálnímu 

pacientovi, který by byl ekvivalentní její odborné úrovni. 

Akreditace nemocničních zařízení bývá oficiálně vnímána jako zlepšení péče o pacienta 

cestou dodržování norem kvality. Tento způsob má pravděpodobně vést, mimo jiné, ke 

kooperaci a k dosažení standardní úrovně péče. Je tedy velmi zajímavé, jak byl chápán 

proces přípravy akreditace ve fakultní nemocnici. Respondenti hodnotili přípravné kroky 

jako sporné. Většina z nich nepociťovala při jejich provádění satisfakci. Na druhé straně 
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fakt, že byli schopni tuto přípravu hodnotit, svědčí velmi pravděpodobně o tom, že nebyla 

očekávána s lhostejností. Klíčovým bodem rozpačitého hodnocení respondentů byla 

činnost auditorů. Ti často zjevně působili jako lidé, jejichž znalosti, dovednosti a způsoby 

komunikace nebyly dostatečně přesvědčivé. 

 

Přínos akreditace není vnímán jednoznačně. Ve všech otázkách, které se tohoto problému 

týkaly, výrazně převažují odpovědi částečného souhlasu. Částečný souhlas znamená ovšem 

i částečný nesouhlas. Překvapivě malý podíl respondentů došel k přesvědčení, že 

akreditace je přínosem pro výsledky práce a řešení pracovních problémů. Významně vyšší 

počet respondentů vnímá přínos akreditace pro nemocnici. Velmi pravděpodobně se jedná 

o pocit sounáležitosti s institucí, která získala významné a potvrzení o své způsobilosti. 

Lze nabýt dojmu, že většina zaměstnanců není dostatečně přesvědčena o praktickém 

přínosu akreditace, ale zároveň není ani přesvědčena o zbytečnosti procesu. Odpovědi 

v podstatě potvrdily oprávněnost velmi častého názoru, že významnost akreditace je silně 

ovlivněna způsobem provedení auditu a kvalitou auditorů. Na rozdíl od akreditace není 

důležitost kvality a jejího zlepšování prakticky zpochybňována. 

Naopak kvalita je považována za nejdůležitější nástroj k dosažení potřebné úrovně 

laboratorní páce. Zatímco o rozhodném významu sledování zlepšování kvality prakticky 

nikdo nepochybuje, jen velmi málo respondentů si myslí, že akreditace je nutným 

nástrojem k dosažení zlepšení kvality.  

 

Nyní přejdeme k diskuzi o výsledcích sledování dodržování pravidel odmítnutí příjmu 

nevhodných vzorků. Snížení rizika zdravotní péče a pacientovu bezpečnost mohou 

laboratoře garantovat pouze v případě, že obdrží z klinických oddělení a ambulancí 

kvalitní biologické vzorky. Pacient má nárok na dodržování pravidel odmítnutí příjmu 

nevhodných vzorků již z etické stránky nehledě na to, že si svou zdravotní péči 

prostřednictvím zdravotního pojištění zaplatil. Údaje v tabulce č. 1 nám umožní zamyslet 

se nad problémem, jak působí akreditace nemocnice na počet nevhodných vzorků. 

Z výsledků je patrné, že bezprostředně po akreditaci četnost nevhodných vzorků poklesla, 

avšak po třech měsících vzrostla dokonce nad úroveň před akreditací. Nabízí se dvě 

vysvětlení. Jednu z možností lze připodobnit k pořekadlu, že „nové koště dobře mete“. 

V prvotním zápalu se pracovníci plně soustředí na dodržování pravidel, ale tento zápal 

nemá dlouhého trvání. V našem případě zaujetí řešit tento problém, vydrželo jeden měsíc.  
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Akreditace bez náležité následné kontroly je málo účinná, neboť není schopna pomoci 

změnit způsob práce u řady pracovníků. Druhé vysvětlení má mnohem optimističtější 

charakter. Protože na našem oddělení provádíme důslednou kontrolu akreditačních 

předpisů, je velmi dobře možné, že laboratorní pracovníci se s nimi postupně ztotožňují. 

Ztotožnění je znakem, že se v této oblasti změnily pracovní návyky laboratorních 

pracovníků a lépe odolávají nátlaku z oddělení. V případě takového nátlaku se s důvěrou 

obracejí na nadřízeného pracovníka v laboratoři. Nátlak ze strany některých klinických 

pracovníků může dosahovat velké intenzity. Obvykle je totiž založen na zdůrazňování 

etického přístupu (zájem o pacienta, obtížnost náběru u dítěte). V každém případě přijetím 

nevhodného vzorku dochází ke zvýšení rizika poškození pacienta a lze říci, že v případě 

takového nátlaku se jedná o zneužití etiky. 

V České republice si doposud kvalitou preanalytické fáze zabývá velmi málo laboratorních 

pracovníků. Spíše se řeší logistika transportu vzorků mezi laboratořemi téhož řetězce. 

Doložení bezpečnosti takového transportu nebylo v naší literatuře nalezeno.  

Svou malou studii o odmítání nevhodných vzorků lze považovat za pilotní. Proto bylo za 

potřebí výsledky této studie srovnat se studií dostatečně rozsáhlou a reprezentativnější. 

Takovou studii jsem nalezla v odborné literatuře (studie provedena ve Španělsku 

Španělskou společností klinické chemie)(1) a  považuji ji vzhledem k uvedeným 

parametrům za referenční. Studie je založena na datech poskytnutých v průběhu pěti let, 

105 laboratořemi s vyhodnocením bezmála pěti miliónů vzorků. 

 

Při srovnání dat mé pilotní a španělské referenční studie je možno konstatovat, že ve  

sledovaných španělských laboratoří je dosahováno nižší četnosti některých preanalytických 

chyb. Nižší četnost chyb ve španělských laboratořích je především dosahováno podstatnou 

redukcí chyb při identifikaci biologického materiálu i žádanek.  

 

Na tomto místě bych zdůraznila, že právě sledování redukce počtu chyb je podstatou 

managementu rizika.  

 

Velmi diskutovaným tématem byl přínos akreditačních procesů pro kvalitu laboratorní 

práce. Z rozhovorů vyplývá, že laboranti vnímají potřebnost kvality práce v laboratoři, ale 

nejsou jednoznačně přesvědčeni o nevyhnutelnosti akreditačních procesů, byť v závěru 

připouští jejich přínos. Na otázku, zda byly akreditační procesy v rámci přípravy 

k akreditaci, konzultace a interní audity, poučením pro pracovníky laboratoře respondenti 
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reagovali rozpačitě a odpovídali velmi váhavě. Jako přínosné viděli samotné přípravy 

k auditům. 

Ty probíhaly v biochemické laboratoři na základě písemných informací a závěrů 

z průběžně probíhajících interních auditů. Tato skutečnost podporuje domněnku, že 

efektivním přínosem akreditace je situace, kdy se struktura akreditačních procesů použije k 

hodnocení zcela konkrétních problémů vlastní  laboratorní činnosti. Je tedy možné 

předpokládat, že akreditační normy a předpisy jsou vhodným nástrojem, ulehčujícím a 

zpřehledňujícím systematické hodnocení kvality činnosti pracoviště. Samotný akt 

akreditace příslušnými akreditačními orgány se však často mění namísto konkrétní 

činnosti, vedoucí k zajištění kvality, v hromadění písemné dokumentace o požadované 

písemné formě. Rozpor mezi záměrem akreditace (posuzování skutečné kvality) a jejím 

častým vyústěním v hromadění nadměrné dokumentace je pracovníky citlivě rozpoznáván.    

 

 

 

 

Po shrnutí výsledků rozhovorů lze dospět k následujícím závěrům: 

 

 

� Vzdělání je rozhodujícím faktorem. Bez něj nelze zajistit péči o pacienty na 

odpovídající úrovni. Poskytuje možnost rychlých a správných reakcí na situace, při 

jejichž chybném řešení by mohlo dojít až na fatální následky. 

� Péče o pacienta je komplexní a musí být zajištěna na všech úrovních. Pokroky 

analytické technologie mohou být zcela zmařeny banální chybou při odběru, transportu 

nebo špatném příjmu vzorku. 

� Vysoká úroveň komunikace zdravotnického personálu je nezbytná. Zde je ještě 

mnoho rezerv. Musí být překonávány v nikdy neustávajícím procesu vzájemného 

poznávání, informování, využívání příruček a používání nástrojů informační technologie. 

� Akreditace je nástrojem kvality a díky tomu respektována v míře, v níž není 

zatížená byrokratickými tendencemi hromadění dokumentace, ale ve své schopnosti 

zlepšovat kvalitu péče o konkrétní pacienty. K jejich spokojenosti a prospěchu jejich 

zdraví. 
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9. CELKOVÝ ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

 

Největším problémem současného vysoce technologicky založeného zdravotnictví je, že 

přináší příliš velká rizika zdravotní péče pro pacienty. Tato skutečnost je v zásadním 

nesouladu s moderními principy řízení laboratoří tak, jak je stanovuje i akreditace (a 

koneckonců i s etikou lékařství.) 

Riziko péče o pacienta je v celé řadě případů způsobováno a zvyšováno chybami. Tyto 

chyby mají systémový charakter, to znamená, že rozhodující roli nehrají ani tak 

individuální chyby zdravotnického personálu, jako špatný systém řízení. 

Za účelem zdokonalení systému řízení a bezpečnosti péče o pacienta zdravotnického 

zařízení byly vytvořeny akreditační procesy založené na mezinárodních normách kvality. 

V oblasti laboratorní práce jsou nejčastějším zdrojem chyb a zvýšení rizika chyby 

v činnostech předcházejících vlastní analytické procesy - chyby preanalytické. 

 

� Ve své diplomové práci jsem se soustředila na vztah laboratorních 

pracovníků k akreditačním procesům, na sledování kvality preanalytické fáze a na 

souvislost  kvality práce  se stupněm vzdělání zdravotních laborantů. 

 

Na základě  principů procesu akreditace  a s uvážením výsledků vlastní studie doporučuji: 

 

� Náležité celoživotní vzdělávání zdravotních laborantů. 

� Systematické úsilí biochemické laboratoře v oblasti edukace, spolupráce a 

komunikace s jinými odděleními a klinikami (včetně využití webových stránek 

laboratoře). 

� Dohled managementu nemocnice na znalost a dodržování akreditačních 

pravidel celým ošetřovatelským týmem. 

� Dohled managementu nemocnice na vypracování, dostupnost a respektování 

zásad a pravidel Laboratorní příručky pro všechny uživatele laboratorních služeb. 

� Vydání Laboratorní příručky tištěnou formou. 

� Pracovat na rozvinutí metodologie detekce chyb včetně kontroly četnosti 

chyb v  v preanalytické fázi. 

 

Riziko chyb roste úměrně s počtem požadovaných laboratorních vyšetření a nepochybně 

by se snížilo při sníženém množství požadavků na ně.  
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Otázka nadbytečného počtu vyšetření v případech, kdy jsou problematicky indikované, se 

rovněž týká dalšího velmi aktuálního problému, kterým je financování nákladů na 

zdravotnickou péči. Provedení výzkumu této problematiky by bylo velmi přínosným 

obsahem jiné práce či spíše celého souboru prací. 

 

V příloze č. 7 uvádím některé technické a personální možností, které mají přímou 

souvislost se zlepšením  stávajícího stavu kvality péče a bezpečnosti pacienta i zdravotního 

personálu. Uvádím možnosti již ve světě ověřené a dostupné: 

 

 

Celou studii je třeba chápat v této oblasti laboratorní práce jako pilotní. Jejím 

předmětem jsou mimořádně závažné  faktory, které mají rozhodující vliv na kvalitu 

laboratorní práce a  na bezpečnost pacienta ve zdravotnickém zařízení. Studie byla 

zaměřena na konkrétní laboratorní práce ve Fakultní nemocnici v Motole s vědomím, že 

jde o modelovou situaci, aplikovatelnou prakticky na všechna zdravotnická zařízení.  

Získané poznatky by měly být jedním z impulsů k rozsáhlejším aktivitám, nejlépe 

v celostátním měřítku. K aktivitám vedoucím například k celostátním programům kontroly 

kvality preanalytické fáze. 

Ráda bych se v budoucnu vrátila k  výzkumu, protože tento materiál nepovažuji za zcela 

využitý. Již v průběhu práce se ukázalo, že některé nálezy mohou být diskutovány a 

hlouběji studovány tak, aby následně byly přínosem pro kvalitu práce v laboratoři a  ke 

zlepšení zdravotní péče a bezpečí pacienta ve zdravotnickém zařízení.  

Poslední fáze při mé práci mne v souvislosti se studiem literatury, hodnocením praktických 

zkušeností a úvahou nad výsledky provedených šetření, přivedla k pragmatickému 

rozhodnutí, že návrhy, které uvádím v závěru diplomové práce budu konzultovat jak 

s přednostou Ústavu klinické biochemie a patobiochemie, tak s náměstkyní ošetřovatelské 

péče ve Fakultní nemocnici v Motole. 

Nerada bych předbíhala, ale věřím, že některé změny či alespoň dílčí kroky se nám podaří 

společně aktualizovat.  
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Příloha č. 1 
 

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Jméno studenta: Martina Bunešová, Bc. 

Obor: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze 

 Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích (zaměření Řízení) 

Osobní číslo: 14206 

Imatrikulační ročník: 2007/2008 

 

Název diplomové práce: 

 

Kvalita práce v biochemické laboratoři. 

 

Formulace a úvod do problému 

 

V posledních letech probíhají v českém zdravotnictví akreditační a certifikační 

procesy s nebývalou intenzitou. Efektivita  procesů vyžaduje komunikaci a spolupráci 

všech zainteresovaných stran. Procesy akreditací začaly být realizovány nejen z důvodu 

očekávaného zlepšení kvality péče o pacienta, ale i pro lepší postavení zdravotnických 

zařízení na trhu se zdravotní péčí v následujících letech. Obdržení patřičného certifikátu je 

vnímáno jako dokumentace statusu kvalitního zdravotnického pracoviště nebo celého 

zařízení. 

Realizace procesů akreditace začala bez dostatečných znalostí jak stránky 

obsahové, tak stránky formální. Zainteresované strany na to nebyly připravené, a dokonce 

původní stav znalostí pověřených posuzovatelů (auditorů) měl daleko do potřebné úrovně. 

Zamýšleným cílem certifikačních nebo akreditačních procesů je zvýšení kvality 

péče o pacienta. Opírají se o tvorbu dokumentů týkajících se postupů, kvalifikace 

personálu, zařízení, bezpečnosti práce a dalších ukazatelů s tím, že dokumenty budou 

tvořeny na základě kvalifikované diskuze s pracovníky. Předpokládá se, že takto 

realizovaná dokumentace je zárukou kvality péče. Slabinou certifikačních a akreditačních 

procesů je to, že dokumenty jsou tvořeny formálně, bez náležité spolupráce a diskuze se 

zainteresovanými pracovníky. Přehnaný důraz na formální stránku věci může naopak 

odvádět zájem, úsilí a čas zdravotnického personálu od problémů pacientů. Navíc nejsou 
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vždy dostatečně doceněny zkušenosti pracovníků, které by mohly ke zvýšení kvality 

celého procesu významně přispět.  

Specifickým tématem akreditačního procesu je tzv. bezpečnost pacienta 

zdravotnického zařízení, zařízení s co nejmenším rizikem nežádoucích událostí (9) , kterým 

se zde chci zabývat. Toto téma: bezpečnost pacienta, mne zaujalo, protože se přímo 

vztahuje na zájem pacienta, ale užívané dokumenty v české republice se nezabývají 

problematikou bezpečnosti pacienta v klinických laboratoří. 

Oblast bezpečnosti pacienta zdravotnického zařízení je velmi široká a dobře 

zmapovaná. Nejzávažnější bílá místa na této mapě jsou v oblasti laboratorních vyšetření. 
(9,17). Seznam sledovaných parametrů kvality péče, který byl vydán MZČR jako „Příkaz 

ministra zdravotnictví č. 52/2005“ například nezmiňuje problematiku klinických laboratoří. 

Vzhledem k tomu, že pracuji v ÚKBP (Ústav klinické biochemie a patobiochemie) ve FN 

(fakultní nemocnice) Motol, Praha jako vrchní laborantka a tato nemocnice je již od r. 

2005 v přípravě na akreditaci a v r. 2008 přistoupil ÚKBP samostatně přípravnou cestu 

k získání certifikátu ISO 9001:2000, rozhodla jsem se ve své diplomové práci bezpečností 

pacienta v biochemické laboratoři zabývat. 

 

Obsah a cíle diplomové práce 

 

Obecným cílem diplomové práce je přispět ke zvýšení kvality práce biochemické 

laboratoře. Konkrétním cílem je analyzovat dopady akreditačního procesu ve využívání 

pravidel pro bezpečnost pacienta (3,4,10,11) zdravotnického zařízení v úseku činnosti správné 

laboratorní práce biochemické laboratoře a případně navrhnout v  pravidlech pro zajištění 

bezpečnosti pacienta v biochemické laboratoři, nebo v organizaci práce, některé změny.  

Podíváme-li se na laboratorní vyšetření, je nutné je považovat za komplexní proces, 

který  dělíme do tří fází(17). Každá fáze má specifická rizika ve vztahu k bezpečnosti 

pacienta: 

1. - Preanalytická fáze 

Prvním předpokladem bezpečnosti pacienta je dodržování, sledování a kontrola kvality 

preanalytické fáze. Preanalytickou fází se rozumí odběr a následující transport vzorku 

biologického materiálu do laboratoře. Jde o dodržení souboru předpisů a pravidel použití 

správných odběrových nádobek, dodržení doby transportu, uchování vzorků bez přístupu 

denního světla, transport v ledové tříšti, vhodného objemu vzorku a zejména jeho 
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bezchybné identifikace. Samostatnou kapitolou preanalytické fáze je příjem vzorku do 

laboratoře.  

Při příjmu materiálu v laboratoři musí být provedena kontrola správnosti kroků 

preanalytické fáze. Nekvalitní vzorky je nezbytné odmítnout, protože představují veliké 

riziko péče o pacientovo zdraví. „Nekvalitní“ vzorky, které je laboratoř povinna odmítnout 

jsou ty, u kterých chybí, nebo jsou nečitelné, na žádance nebo na nádobce s biologickým 

materiálem, údaje důležité pro identifikaci vzorku (14). Dále pokud není k biologickému 

materiálu doručena příslušná žádanka, nesouhlasí-li údaje uvedené na žádance a na 

odběrové nádobce. Rovněž pokud u dodaného materiálu zjevně došlo k porušení zásad při 

odběru, transportu či uložení a je znehodnocen natolik, že jej nelze vyšetřit a to i pokud je  

kontaminovaná žádanka či vnější strana odběrové nádoby. (4) 

2. - Analytická fáze – zde se jedná o vlastní zpracování vzorku laboratoří, provedení 

analýzy. Tato oblast je řízena a kontrolována vnitřní kontroloou kvality a externím 

hodnocením kvality(15, 17)  

Poslední, 3., pracovní fází je postanalytická fáze, kdy se jedná o předání výsledku 

požadujícímu lékaři a to jak v elektronické, tak v písemné formě (16, 17). 

 Každá z uvedených fází má specifické normy a metodiky, které jsou předmětem 

akreditačního řízení. Nejlépe jsou přitom zatím zpracovány analytická a postanalytická 

fáze.(3,4,17) 

V literatuře se naopak nesetkáváme se žádnými studiemi v česku, které by se podrobněji 

zabývaly preanalytickou fází a oblastí příjmu biologického materiálu laboratoří, ačkoli 

právě tato oblast nese s sebou nemalé riziko pro pacienta. Jak mi vlastní praxe ukazuje 

jedná se o problémy s neúplnou identifikací nejen vzorku, ale i žádanky. Rovněž 

problémový je výběr správné odběrové nádobky pro odběr a vlastní transport do 

laboratoře. V některých Evropských zemích tyto studie byly provedeny a jejich výsledky 

upozorňují na tuto problematiku (1,2,8). Z tohoto důvodu jsem se rozhodla zabývat touto 

oblastí.  

Dosavadní procesy akreditace mohou přispívat ke kvalitě práce a bezpečnosti pacienta, ale 

jednak nemusí zachytit všechny důležité aspekty bezpečnosti pacienta, a dále, pokud jsou 

dokumenty vypracovány čistě formálně, nemusí mít očekávané dopady do praxe. Ve své 

práci se proto zaměřím na následující témata: 

1. Zjistit, jak laboranti vnímají kvalitu práce v laboratoři a souvislost kvality s  akreditací a 

certifikací probíhající v nemocnici 
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2. Zjistit, zda existuje návaznost těchto procesů na potřeby celoživotního odborného 

vzdělávání zdravotních laborantů a na úroveň jejich vzdělání.  

3. Zkoumat, jaké jsou výsledky aplikace pravidel pro odmítnutí přijetí biologického vzorku 

ke zpracování biochemickou laboratoří (záznamy v dokumentu „sešit neshod“), a to 

srovnáním stavu před a po realizaci akreditačních a certifikačních auditů, které vedly 

k získání certifikátu  ČSN ISO 9001:2001 a rovněž k získání akreditačního certifikátu SAK 

(Spojená akreditační komise). 

Metody, postupy: 

 

Nejprve provedu rešerši literatury. Shrnu nejdůležitější normy kvality a pravidla, která jsou 

určeny pro laboratoře a zaměřím se na problematiku kvality práce v laboratořích klinické 

biochemie v každé fázi procesu. 

 

Dále vypracuji dotazník a budu jím zkoumat, 

jak pracovníci laboratoře vnímají kvalitu práce v klinické laboratoři ve fázi přijetí vzorku  

a její návaznost na akreditaci a certifikaci. Předpokládám, že soubor respondentů 

dotazníkového šetření budou tvořit zdravotní laboranti biochemických laboratoří, kde 

probíhají akreditace nebo certifikace. Dotazník bude sestaven speciálně pro tyto účely a 

s ohledem na zjištění aktuálního stavu vzdělání zdravotních laborantů a na zjištění jejich 

zájmu o další specializační vzdělávání.  

Dále se zaměřím na analýzu údajů v “sešitu neshod“, což je dokument závad identifikace 

vzorku pacienta, který vyplňují zdravotní laboranti v laboratoři příjmu biologického 

materiálu a tyto výsledky porovnám s výsledky studie provedené nedávno ve Španělsku. 

Autoři  Alsina J., Álvarez V., Barba N. se zabývali odmítnutím přijetí nesprávných a tudíž 

rizikových biologických vzorků biochemickou laboratoří. Tyto závady vedou k hrubým 

chybám v péči o pacienty, které mohou vyústit až do stavu poškození jejich zdraví. Na 

základě záznamů v „sešitu neshod“ budu sledovat, jak se změnila kvalita parametrů 

identifikace vzorku před a po akreditaci. Tato informace bude praktickým výstupem 

k nastavení kroků (opatření), směřujících k dalšímu zlepšení kvality práce v laboratoři. 

Výsledky popsané studie mohou pomoci v kvantifikované podobě charakterizovat rozdíly 

v úrovni přípravy a zacházení s vzorky pacientů na jednotlivých klinikách a ambulancích. 

Využiji je ke zkoumání a případně novým návrhům pravidel odmítnutí nevhodných a pro 

pacienta rizikových vzorků, která jsou povinnou součástí dokumentace akreditačních a 

certifikačních procesů. Jejich smyslem je definice podmínek, za kterých musí laboratoř 
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odmítnout vzorky dodané z klinik, oddělení a ambulancí, jestliže nemají garantovanou 

úroveň kvality (špatná identifikace, nevhodná odběrová nádobka, znehodnocení vzorku 

hemolýzou, nedodržení požadovaného času mezi odběrem a dodáním do laboratoře a 

podobně). Přijetí takových vzorků znamená riziko vzniku nerelevantní informace 

(laboratorního výsledku), která může ohrozit pacientovo zdraví a úroveň péče o něho.  

Na závěr provedu doplňující rozhovory s laboranty, kteří pracují v laboratoři na 

příjmu biologického materiálu. Budu zjišťovat jejich názory a návrhy na opatření, která by, 

dle jejich mínění, pomohla zlepšit tuto oblast práce v laboratoři. 
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Příloha č. 2 
          
Dotazník pro zdravotní laborantky/ty FN Motol 
 
Milé kolegyně a kolegové, 
obracím se na vás s žádostí o spolupráci při vyhodnocení  vnímání akreditačních postupů 
zdravotními laboranty ve FN Motol. 
Na základě vašich dosavadních zkušeností, vyplňte, prosím, tento dotazník. Dotazník je 
anonymní a informace, které poskytnete, budou využity výhradně pro zlepšení péče o 
pacienta v oblasti jeho bezpečnosti. 
Vyplněný dotazník dejte do podatelny FN v Motole (Bc. M. Bunešová, ÚKBP), nebo 
přímo na ÚKBP. 
Děkuji vám za spolupráci. 
        Bc. Martina Bunešová 
        ÚKBP 
 
 
Dotazník Vám zabere maximálně 20 min. 
 
Věk:    19 – 25  26 – 40  41 a více 
 
Pohlaví:  žena     muž 
 
Rodinný stav:   1. svobodný(á) 2. vdaná\ženatý  3. rozvedený(á) 4. 
vdova\vdovec 
 
Bydlení:  ubytovna    ostatní 
 
Pomaturitní studium:     mám     nemám 
 
Zájem o pomat. studium:   mám     nemám 
 
Doporučil byste zaměstnání v naší nemocnici některému ze svých přátel?:  

ano    možná    ne 
 
 
 
Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními: 

1. mám zajímavou práci: 
souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

2.pracuji v prestižní 
nemocnici 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

3. vím v jaké kvalitě je 
ode mne očekávána 
práce 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

4. moji kolegové dělají 
vše pro to, aby odváděli 
kvalitní práci: 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 



 95

5. spolupráce s jinými 
odděleními funguje 
dobře 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

6. kolegové jsou vesměs 
přátelští  

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

7. příprava k akreditaci 
probíhala kontinuálně 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

8. kontrolní audity vedly 
k poučení 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

9. auditoři byli 
kompetentní 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

10. akreditace se 
využívá k řešení 
pracovních problémů 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

11. vykonávám 
převážnou část pracovní 
doby práci, kterou umím 
nejlépe 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

12.akreditační procesy 
přináší očekávané 
výsledky 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 

13. akreditace je pro 
organizaci přínosná 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 
 

14. zavedení systému 
kvality v laboratoři je 
potřebné 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 
 

15. sledování kvality 
práce v laboratoři je 
důležité 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 
 

16. akreditace přispěje 
ke zvýšení kvality práce 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 
 

17. akreditace zvyšuje 
úroveň péče o pacienty 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 
 

18. sledování kvality má 
největší význam pro 
zlepšení péče o pacienty 

souhlasím částečně souhlasím nesouhlasím 
 

 
 
 
V Praze dne ………………………………………. 
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Příloha č. 3 
 
Národní akreditační standardy klinických laboratoří vypracované v rámci Národního 

programu kvality zdravotní péče MZ ČR 
 

© Centrum pro řízení kvality SZÚ, 2005 
© Česká společnost klinické biochemie ČLS JEP, 2005 

© Rada pro akreditaci klinických laboratoří při ČLS JEP, 2005 
 

Verze 2 - duben 2005 
 
Název standardu: 
A-01 Laboratorní příručka 
Abstrakt: 
Je vypracována a řízena Laboratorní příručka pro zabezpečení správné komunikace mezi 
laboratořemi a uživateli jejich služeb. 
Typ standardu: 
Strukturální 
Měřitelné prvky: 
1. Vedení zdravotnického zařízení je odpovědné za vypracování Laboratorní příručky 
v požadované jednotné struktuře a obsahu podle závazné struktury specifikované v 
příslušném Národním standardu. 
2. Laboratorní příručka je součástí řízené dokumentace zdravotnického zařízení. 
3. Vedení zdravotnického zařízení je odpovědné za pravidelné revize Laboratorní příručky 
zohledňující požadavky uživatelů na obsah Laboratorní příručky a služby poskytované 
laboratořemi. 
4. Vedení zdravotnického zařízení je odpovědné za dostupnost Laboratorní příručky všem 
uživatelům laboratorních služeb a dalším zainteresovaným subjektům. 
 
Poznámky: K prvku 1-4 Laboratorní příručka zabezpečuje informovanost uživatelů o 
poskytovaných laboratorních službách. 
Doporučená struktura Laboratorní příručky - viz Standard struktury Laboratorní příručky 
Zdrojové literární odkazy: akreditační principy ISQua-ALPHA. 
 
Název standardu: 
B-I-01 Systém managementu jakosti 
Abstrakt: 
Laboratoř zakládá, implementuje, udržuje a neustále zlepšuje systém managementu jakosti. 
Typ standardu: 
Procesní 
Měřitelné prvky: 
1. Politiky jakosti, procesy, programy, postupy a instrukce se dokumentují a se všemi údaji 
se 
seznamují všichni pracovníci, kterých se tyto elementy týkají. Vedení zajišťuje, že jsou 
dokumenty srozumitelné a že jsou implementovány. 
2. Systém managementu jakosti zahrnuje, ale není omezen, jen na vnitřní řízení jakosti a 
účast v organizovaném systému mezilaboratorního porovnávání, jako jsou systémy EQA. 
3. Politiky jakosti a cíle systému managementu jakosti jsou definované vedoucím 
laboratoře v 
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prohlášení o politice jakosti a jsou dokumentované v Příručce jakosti. S politikou jakosti 
jsou okamžitě seznámeny všechny osoby, kterých se týká. 
4. Politika jakosti je stručná a zahrnuje následující: 
 a) rozsah služeb, které laboratoř zamýšlí 
poskytovat 
b) prohlášení vedení laboratoře o standardu laboratoře týkajícího se poskytované služby, 
c) cíle systému jakosti 
d) požadavek, že všichni pracovníci zúčastňující se vyšetřovacích postupů jsou 
dostatečně seznámeni s dokumentací systému jakosti a dodržují neustále politiku jakosti 
postupy 
e)závazek laboratoře k dobré profesionální praxi, jakosti vyšetřování a shodu se systémem 
řízení jakosti 
f) závazek vedení laboratoře k souladu s národními standardy vycházejícími 
z mezinárodních norem 
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Příloha č.4 

     ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. 

120 00 Praha 2, Londýnská 15 

 

Kontrolní kritéria auditu  

Kontrolní kritéria auditu: Standard preanalytické fáze laboratorního vyšetření 

Klinika / oddělení:  _________________________________________________________________ 

Primář / vrchní laborantka:____________________________________________________________ 

Vedoucí lékař/úseková laborantka: _____________________________________________________ 

Jméno a příjmení auditora: ___________________________________________________________ 

Jméno a příjmení VŠ/ laboranta: _______________________________________________________ 

Datum auditu: _________________________ 

Zdroj informací Informace 
Bodové hodnocení 

správně chybně 

Dotazem 
laboranta/VŠ 

a) Má k dispozici platný standard p říjmu biologického 
materiálu? 

1 0 

b) Zná správný postup  p ři p říjmu biologického 
materiálu? / popsat/ 

10 0 

c) Zná nej častější chyby preanalytické fáze 
laboratorního vyšet ření? /vyjmenovat/ 

5 0 

d) Zná zásady primárního zhodnocení  kvality vzorku ? / 
popsat/ 

3 0 

e) Ví jak postupovat v p řípadě neshody p ři příjmu 
biologického materiálu? 

5 0 

 f) Zná postup p ři příjmu vzorku na statim či s vitální 
indikací? 

2 0 

 g) Pracovník zná správný postup p ři vylití či pot řísnění 
biologickým materiálem. / popsat/ 

1 0 

Pozorováním h) Kontroluje správné vypln ění žádanky? 3 0 

 i) Používá správné ochranné pom ůcky p ři práci 
s biologickým materiálem? 

3 0 

 j) Nakládá s biologickým odpadem dle platných sm ěrnic 
a vyhlášek? 

1 0 

Pohledem do 
dokumentace 

k) Je k dispozici záznam o proškolení pracovník ů 
oprávn ěných provád ět příjem biologického materiálu?  

2 0 

l) Jsou neshody p ři příjmu biol. materiálu  evidovány ? 2 0 

m) Je evidováno řešení t ěchto neshod? 2  

Maximální možný počet bodů 40 
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Příloha č. 5 

Příkaz ministra zdravotnictví č. 52/2005 

Seznam sledovaných parametrů kvality péče 

1. počet hospitalizovaných 

2. počet zemřelých 

3. % zemřelých 

4. počet operovaných 

5. % operovaných 

6. z operovaných zemřelí 

7. počet reoperovaných 

8. % reoperovaných 

9. průměrná ošetřovací doba 

10. průměrná ošetřovací doba operovaných 

11. počet nákaz 

12. počet komplikací 

13. průměrná ošetřovací doba zemřelých 

14. počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných 

15. % operovaných z hospitalizovaných 

16. počet komplikací na 1000 operovaných 

17. počet nákaz na 1000 hospitalizovaných 

18. počet zemřelých operovaných pacientů na 1000 operovaných 

19. počet reoperovaných na 1000 operací 

20. počet převzatých ze zdravot. zařízení 

21. počet přeložených do jiného zařízení akutní péče 

22. počet přeložených do jiného zařízení akutní péče na 1000 hospitalizovaných 

23. % převzatých z jiných zdravot. zařízení z hospitalizovaných 

24. % předaných do jiného ZZ akutní péče z hospitalizovaných 

25. % předaných do jiného ZZ následné péče z hospitalizovaných 

26. % propuštěných do sociálních zařízení z hospitalizovaných 
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Příoha č. 6 

ILUSTRATIVNÍ ROZHOVORY  

 

Otázky 

 

1 - Koreluje s kvalitou práce v laboratoři vzdělání zdravotních laborantů? 

2. - Souvisí akreditace s kvalitou práce v laboratoři? 

3. - Souvisí bezpečnost pacienta zdravotnického zařízení s kvalitou práce v oblasti příjmu 

biologického materiálu biochemické laboratoři? 

4. - Jaká je spolupráce mezi laboratoří a spolupracujícími klinikami? Měla byte návrh na 

zlepšení? 

 

 

Odpovědi 

 

Zdravotní laborant s maturitou v oboru zdravotní laborant na střední zdravotnické škole. 

 

1. respondent 

 

1. – Jistě, utvrzuje mne v tom to, že se mohu s kolegyní, která je absolventkou PSS,radit. 

Býváme na příjmu i dotazováni – telefonicky, z klinik 

2. – Ano. 

3. – Samozřejmě. Je tím přímo ovlivňován postup jeho dalšího léčení. 

4. – Na to nedokážu tak napřímo odpovědět. Někdy je spolupráce lepší, někdy horší. Mám 

dojem, že záleží konkrétně na tom, kdo je ve službě. Určitě by pomohlo, kdybychom se 

vzájemně znali. Snad alespoň trochu. Anonymita v naší nemocnici, díky její velikosti, je 

značná. Takže i z tohoto důvodu já vnímám přínos akreditace. Nastavení pravidel a jejich 

dodržování, které je doložitelné. 
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Zdravotní laborant s maturitou v oboru zdravotní laborant na střední zdravotnické škole. 

 

2. respondent 

 

1. – Já nemám PSS, pracuji na příjmu ráda i když je tu velký fofr. Neumím si představit, že 

by tu pracoval nezdravotník. Při kontrole přijímaných vzorků by se naučili, co vše je třeba 

hlídat, ale ono to má souvislosti, které už nelze natrénovat. To chce tu školu. 

2. – Když posuzuju z pohledu příjmu, tak určitě. Ta směrnice, která popisuje příjem je 

úžasný pomocník. Zrovna tak se kolegové z klinik naučili používat laboratorní příručku, 

akorát se mi zdá, že by bylo dobré ji vydat v tištěné podobě. Na klinikách mají stále 

problémy ve vyhledávání příručky v počítači. 

3. – No a jak! Zrovna tady je to snad nejvíc průkazné. Vždyť pokud bychom přijali 

k vyšetření vzorek, který nebyl označen jménem pacienta, byť nám telefonicky tvrdili, že 

je to TEN určitý pacient, my bychom jej zpracovali a na základě těchto výsledků by se 

pokračovalo v léčbě – to by teda mohlo dojít k velmi vážným problémům pro pacienta. To 

celé jenom proto, že v momentě neoznačeného vzorku není průkazné, že se jedná o 

materiál toho konkrétního pacienta. To nelze, takto ohrožovat bezpečí pacientů. 

4. – Spolupráce s klinikama je složitá. Určitě by pomohlo pokračovat ve vzájemném 

poznávání. Zdá se mi, že již dost pomohlo, že pořádáme jako ústav semináře pro celou 

nemocnici. A snad by bylo dobré pokračovat v těch našich akcích „den otevřených dveří“ 

 

 

Zdravotní laborant s maturitou v oboru zdravotní laborant na střední zdravotnické škole a 

absolvent PSS 

 

1. respondent 

 

1. – Já myslím, že ano. Kolegyně se specializací mají širší teoretické znalosti a nějak se mi 

zdá, že rychleji pochopí podstatu věci. Ne, že by laborant bez specializace neměl přehled, 

ale to hlubší vzdělání je znát v praxi. A také bych řekla, že to je i určitá hrdost na vlastní 

profesi. 

2. – Akreditace? Na konec dobré, ale ty začátky! Ale abych se vrátila k otázce. Díky 

akreditaci máme perfektní dokumentaci, kterou neustále udržujeme a hlídáme její 

aktualizaci. Je fakt, že dříve jsme dokumentaci měli také, ale ne vždy jsme do ní dopsali 
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veškeré změny. Snad by ale té dokumentace mohlo být méně. A dopad akreditace na 

kvalitu? Jistě a to v souvislosti zase s tou dokumentací. Například tady u nás u příjmu. 

Máme zapsané veškeré neshody v sešitu neshod a již to nese ovoce. Po zpětných 

telefonátech z klinik, kdy jsme je informovali, proč některý konkrétní vzorek nebude 

zpracován a proč jim ho vracíme, jsme schopni předložit v písemné formě doklad, kde je 

přesný popis nedostatku a způsob jeho řešení. Tato pravidla jsou, i díky akreditačních 

řízení celé fakultky, pochopena a respektována. 

3. – No vždyť jak by se mohl cítit bezpečně, kdyby výsledky z laboratoře nebyly kvalitní 

tak, aby byly pomocí v jeho léčbě. A že jich teda je! Vždyť dnes už snad ani není pacient, 

který by prošel nemocnicí a jeho vzorek by neprošel biochemickou laboratoří. 

4. – Já práci na zlepšování spolupráce mezi laboratoří a klinikama vidím jako nekončící 

proces. Nicméně nemám špatnou zkušenost pokud jednám slušně a nenechám se 

vyprovokovat ke zvýšení hlasu. Pak i kolegyně z kliniky, která si žádá informace a 

mnohdy právě ne zcela v klidu, se upokojí a zvládáme problém vyřešit. Škoda jen, že šance 

na osobní poznání je tak malá. Známe se pouze s malým počtem kolegyň z klinik. 

 

 

Zdravotní laborant s maturitou v oboru zdravotní laborant na střední zdravotnické škole a 

absolvent PSS 

 

2. respondent 

 

1. – 100%, bez odpovídajícího vzdělání nelze. Pracuji v oboru 37 let, za tu dobu prošlo 

laboratoří  mnoho laborantů. Byli to kolegyně a kolegové různých povah, ale vždy bylo 

znát, zda byla absolventkou specializačního studia, nebo ne. Lépe se orientovali v provozu, 

snadněji snad s větší hladkostí probíhalo i zaučení v laboratoři. Nebylo třeba tolik 

vysvětlovat souvislosti laboratorních výsledků, jejich tendencí a diagnózy pacienta. 

2. – Nejprve jsem byla vnitřně úplně proti ale musím přiznat, že v průběhu příprav k auditu 

jsem to celé nějak pochopila a dnes se mi zdá, že rozhodně akreditace byla a je přínosná. 

Jsou zdokumentovány veškeré postupy, novinky. Nemůže se například stát, že by 

laboratoří šly dva různé pokyny. 

3. – Rozhodně. Když se budu snažit odpovědět příkladem, použila bych Váš příklad, který 

čas od času používáte při vysvětlování novým pracovníkům na příjmu: “já bych nechtěla 

být léčena na základě byť perfektních výsledků ale z krve někoho jiného nebo místo ze 
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séra z plasmy“. Toto já vnímám jako podstatné v oblasti bezpečnosti pacienta 

zdravotnického zařízení z hlediska naší laboratoře. 

4. – To je zádrhel. Jsou situace, kdy naše vzájemná osobní neznalost, neznalost pracovišť, 

je kamínkem který zadrhává. Možná by pomohlo poznání klinik a ústavů. Řekla bych, že 

zavést dny otevřených dveří alespoň na těch klinikách, kde bychom tím neohrozili 

pacienty, by mohlo přinést ovoce. Jsme příliš uzavření, přetechnizovaní, a to nejen 

laboratoře. 

 

 

Všeobecná sestra s maturitou v oboru zdravotní sestra na střední zdravotnické škole, 

sestra pracující na lůžkovém oddělení 

 

1. respondent 

 

1. – Ano, ale neumím odpovědět přesně. Na některé mé dotazy laborantka na biochemii 

odpoví ihned a u některých požádá o strpení a jde odpověď buď konzultovat, nebo mne 

rovnou přepojí telefon k jiné kolegyni. Myslím, že tak je to úplně v pořádku. 

2.- Akreditační audity a příprava na ně byla velmi náročná.. Podařilo se a máme to úspěšně 

za sebou. Laboratoře se z našeho pohledu týkal odběr biologického materiálu, identifikace, 

transport a předávání do laboratoří. Myslím, že přínosné to bylo. Přiznejme si, že do té 

doby se o tuto oblast na lůžkách moc pracovníků nezajímalo. 

3. – Po pravdě řečeno, ještě nedávno bych ani nevěděla, co vám na to říct. Bezpečnost 

pacienta jsem vnímala pouze z pohledu lůžkového oddělení. Ale jistě. Oblast laboratoří, a 

to hlavně ten příjem, o kterém nyní hovoříme je velmi důležitý, člověk si ani  

neuvědomoval, že v naší biochemii přijímají denně až 1500 biologických vzorků a že teda 

ta přesnost v označení musí být velmi čitelná a srozumitelná. A jak vím to číslo? Loni jsem 

se účastnila několika seminářů, které jste organizovali a tam jsem se dozvěděla i dost 

dalších věcí o laboratoři. 

4. – Jde to, vždy se dozvím co potřebuji. 
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Všeobecná sestra s maturitou v oboru zdravotní sestra na střední zdravotnické škole, 

sestra pracující na centrálním příjmu dospělých pacientů 

 

2. respondent 

 

1. – To beru úplně samozřejmě. Zrovna tak jako u sester. Vždyť jsme na tom úplně stejně, 

akorát vy, laborka, jste uzavřený provoz. Neumím si představit, že by v laboratoři 

pracovali lidé, kteří by defacto nevěděli co dělají. 

2. – No jo, naše akreditace. Ale stejně jsme rádi, vlastně pyšní, že jsme to zvládli. Řekla 

bych, že i tu kvalitu to pozitivně ovlivní a dokonce si myslím, že jsme chráněni i v případě 

nějakého soudního řízení. 

3. –To teda určitě. Když si představím ty rozsáhlé možné dopady na pacienty, kdyby byl 

zpracován třeba starý materiál nebo materiál někoho jiného, no potěš. Nakonec, vždyť tu a 

tam řešíme s kolegyněma v laboratoři i špatně odebraný vzorek, když to odeberem hned po 

infúzi.  Tak tady, v této oblasti je bezpečnost pacienta jistě ovlivnitelná. 

4. – Spolupráce je odosobnělá, formální, ale funkční. V takto velké nemocnici to snad ani 

jinak nejde. Ale je faktem, že jakmile od biochemie něco potřebujeme, vyhoví nám. 
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Příloha č. 7 

 

Demonstrace některých technických a personálních možností, které mají přímou souvislost 

ke zlepšení  stávajícího stavu kvality péče a bezpečnosti pacienta i zdravotního personálu. 

Uvádím možnosti již ve světě ověřené a dostupné: 

� zavedení odborné profese flebotomistů (odběrový pracovník) 

 

ilustrativní obrázek práce flebotomisty 

� elektronické žádanky (významně sníží riziko při manipulaci se zdravotní 

dokumentací) 

� pořízení automatizovaných preanalytických linek (zábrana identifikačních 

chyb) 

Vstup
Centri-
fugace

Odvíč-
kování

Výstup 1 Čárové
kódy

Výstup
2

(možnost) 
Vstup

Centri-
fugace

Odvíč-
kování

Výstup 1 Čárové
kódy

Výstup
2

(možnost) 
Vstup

Centri-
fugace

Odvíč-
kování

Výstup 1 Čárové
kódy

Výstup
2

(možnost) 
 

ilustrativní obrázek preanalytické linky biochemické laboratoře 
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Příloha č. 8 

 

 


