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Činnost výboru - I 

 Zasedání výboru 1x měsíčně  
 Zástupci ČSKB  

• prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4 registration 
committee 

• doc. Dastych, Ing. Šprongl - Rada pro akreditaci  
• Prof. Palička – místopředseda IFCC 
• MUDr. Kocna – předseda Committee on Education and Curriculum 

Development (C-ECD) IFCC 
 Člen pracovní skupiny CPD IFCC – internet/distance learning 

• Ing. Šprongl - corresponding členem Committee on Traceability in 
Laboratory Medicine (C-TLM)  

• Prof. Zima - corresponding (associate) členem Committee on Conferences 
and Congresses (C-CC) 

 
Činnost výboru – I I 

 Web společnosti – základní komunikační prostředek 
 Zástupci ČSKB  

• Doplněna anglická verze 
• Doplněna historie společnosti 
• Nový oddíl „Média a KB“ 
• Zápisy z jednání výboru do 2 týdnů po zasedání 

 Mezinárodní organizace 
• Členství v EFCC (vznik z EC4 a FESCC) 

 
Odborné zaměření společnosti 

 EDUKACE 
 Vytváření a aktualizace odborných doporučení 

• schválená 
• Doporučení k vyšetřování glomerulární filtrace 

- Společný dokument s Českou nefrologickou společností 
                       
Monografie 
                              - 50 let ČSKB 
 

 Podpora Encyklopedie laboratorní medicíny 
 Jednání s VZP týkající se ambulancí klinické biochemie 



 
Odborné zaměření společnosti 

 Návrhy nových doporučení 
 Screening thyreopatií – koordinátor – prof. Palička 
 Nová témata doporučení – společně s ostatními společnostmi 

• Vyšetřování proteinurie 
• Doporučené hodnoty lipidových parametrů 

                         
 Pilotní projekt VZP screening thyreopatií v těhotenství 

 
 

Výsledky ankety o využivání dotace IFCC 
          počet unikátních IP adres 119 

 
 
 
 



Akreditace - vzdělávání 
 Zákon 95/2004 

• Akreditovaná pracoviště – viz web 
• Novela zákona – kmenové, základní obory, funkční specializace 
• Nyní nová vyhláška o specializačním vzdělávání – interní kmen lékař 

zařazený v našem oboru – první 2 roky nebude vůbec v laboratoři a má 
mít „nějaké“ kompetence??!! 

 Zákon 96/2004 
• Příprava pro akreditaci pracovišť – prováděcí předpisy – požadavky na 

akreditovaná pracoviště – schváleno MZ ČR 
 Celoživotní vzdělávání 

• Pravidla ČLK, KVVOPZ a ČAS 
 
 

Organizace odborných akcí I  
 Sjezd společnosti 

• Sjezd Praha 20.-22.9.2009 
• Příští sjezd – Plzeň 2011 
 

 BIOLAB 
• Hradec Králové 30.5.-1.6.2010 

 FONS 2010 



Organizace odborných akcí II 
 
Slavnostní shromáždění k 50. výročí nasí společnosti 10.10.2008 – Praha 
Udělena pamětní plaketa IFCC naší společnosti 
 
Visiting lecture IFCC – prof. Lam 4.11.2008 Praha 
 

 Podpora regionálních a monotématických akcí, pracovních dnů (Praha, 
Hradec Králové) 

 Novinky v klinické biochemii II – Nové Hrady 
 Organizace mezinárodní akce 

• Předložení přihlášky 
EUROMEDLAB nebo kongres IFCC (po roce 2014) 

 
 
Systémy kvality 

 Prosazování kvality práce a systému jakosti v laboratořích za jasných a 
transparentních podmínek v souladu s mezinárodními doporučeními a 
postupy a reálnými možnostmi  

 ČIA 
 Rada pro akreditace 
 NASKL – samostatný útvar sekretariátu ČLS JEP 

• Edukační a poradenská činnost pro zvyšování kvality  
      orgán 

 ISO 15189 a ISO 17025 
 ISO 9001 
 Systémy SAK 

 
 
Náš časopis - KBM 

 Aktuální informace z oboru 
 Uveden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády 

pro vědu a výzkum 
 Ekonomicky stabilní – podpora sponsorů 
 Inzerce a podpora partnerů 
 Abstrakta z Biolabu a sjezdu – součástí KBM 2008 a 2009 
 Diskuse – vydat supplementum s platnými doporučeními společnosti 
 Výběr nového vydavatele 

 
FONS 

• pravidelné vydávání 
• aktuality 
• nové rubriky 
 
 
 



Spolupráce s našimi partnery 
 Česká lékařská komora 
 KVVOPZ 
 Odborné společnosti 

• Hematologie 
• Imunologie 
• Nukleární medicína 
•  Další – ČKS, ČOS, SVL,... 

 Orgány státní správy 
 Zdravotní pojišťovny 
 .... 
 SEKK 

• Certifikace 2010 
• Nová smlouva 

 CZDMA 
 
 
Volby do výboru společnosti 

 Návrh na způsob volby 
• Korespondenční 
• 2 kola 

 Návrh volební komise 
• Dr. Lerch 
• Dr. Pollak 
• Dr. Breinek 
• Ing. Ženková 
• doc. Štern 
• pí Pilová 

 
 
Ocenění ČSKB 2009 

 Hořejšího medaile RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. 
 

 Čestné uznání „ Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní 
medicíny“ RNDr. Ivan Bilyk a MUDr. Jan Buryška 

 
 Čestné členství ČSKB – MUDr. Miroslav Verner, Dana Kakrdová, Jana 

Sedláková 
 

 Cena ČSKB za nejlepší publikaci v roce 2008 – prof. L. Vítek a spol. 
 

 Cena ČSKB „ Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a 
laboratorní medicína za rok 2008“ – prof. A. Jabor 

 
 Cena ČSKB a Beckmann Coulter – MUDr. L. Cibíčková a MUDr. R. Cibulka 



Zpráva vědeckého sekretáře 

 
Členská základna k 20.9.2009 

 2007 2008 2009 

Lékaři 226 224 230 

Analytici 550 565 562 

SZP 408 403 368 

celkem 1184 1192 1160 
 
Věková struktura 

 
Sekce biochemických laborantů 
• Dbá na postgraduální vzdělávání laborantů 
• Spolupracuje se subkatedrou klinických laboratoří NCO NZO Brno  
• Úzce spolupracuje se Sekcí zdravotních laborantů ČAS 
• Předsedkyně se pravidelně účastní jednání výboru ČSKB a předává informace 

výboru Sekce BL 

 

 



Odborné akce sekce BL 

Konaly se tři jednodenní pracovní konference, do konce kalendářního roku se 
budou ještě konat: 5. listopadu - Lékařský dům, Praha - Markery zánětů a ve 
dnech 2.- 4. prosince - Karlova Studánka.  
Biolab 2010 se bude konat v Hradci Králové ve dnech 30.5. – 1.6. 

 

Odborné aktivity ČSKB 

Sestavuje se plán odborných akcí na r. 2010, výzva k okamžitému doplnění 

Ocenění za odborné aktivity předaná v rámci členské schůze 

„Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny vydanou 
v r. 2008“ 
Prof. MUDr. Liboru Vítkovi, Ph.D. a spolupracovníkům 
za práci publikovanou v Journal of Chromatography B, 867 (2008) 37–42 
J. Zelenka, M. Leníček, L. Muchová, M. Jirsa, M. Kudla, P. Balaž, M. Zadinová, J. D. Ostrow, R. 
J..Wong, L. Vítek: Highly sensitive method for quantitative determination of bilirubin in biological 
fluids and tissues 
 

„Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína“ 
Prof. MUDr. Antonínu Jaborovi, CSc. a spolupracovníkům  
za publikaci: Antonín Jabor a kolektiv: Vnitřní prostředí, Grada Publishing, Praha, 2008, 560 s.,  

ISBN 978-80-247-1221-5 

„Za nejlepší disertační práci z oblasti laboratorní diagnostiky“ úspěšně obhájenou 
v období mezi 1.6.2007 a 31.5.2009 (Cena ČSKB a Beckman Coulter) 

MUDr. Ľubici Cibičkové, Ph.D. a jejím školitelům Prof. MUDr. Vladimíru Paličkovi, CSc., 
Dr.h.c. a Prof. MUDr. Jaroslavu Malému, CSc. 

Za disertační práci: Experimental use of selected cholesterol-lowering drugs as potential 
candidates in modification of the pathophysiology of Alzheimer´s disease 

„Za nejlepší disertační práci z oblasti laboratorní diagnostiky“ úspěšně obhájenou 
v období mezi 1.6.2007 a 31.5.2009 (Cena ČSKB a Beckman Coulter) 

MUDr. Romanu Cibulkovi, Ph.D. a jeho školiteli Prof. MUDr. Jaroslavu Rackovi, DrSc. 
za disertační práci: Metabolické účinky suplementace L-karnitinem u hemodialyzovaných 

nemocných 
 
 
 
 
 
 
 




