
 
 

Příloha č. 6 
Zpráva o činnosti výboru 

ČSKB 
 

 
Tomáš Zima, Plzeň 26.9.2011 
 
 
Členové společnosti uctili minutou ticha kolegyně a kolegy, kteří nás v 
uplynulém období opustili - prof. Pecháň, dr. Buryška, dr. Nováčková, 
dr. Čecháček 
 
 
 
Činnost výboru - I 

 Zasedání výboru 1x měsíčně  
 Zástupci ČSKB v IFCC a EFCC 

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

• doc. Dastych, Ing. Šprongl - Rada pro akreditaci  
• Prof. Palička, Prof. Zima  – předsednictvo ČLS JEP 
• MUDr. Kocna – člen pracovní skupiny CPD IFCC – internet/distance 

learning 
• Ing. Šprongl - corresponding členem Committee on Traceability in 

Laboratory Medicine (C-TLM)  
• prof. Průša – member of EFCC WG on Biological variation 
• Prof. Zima – člen výboru EFCC 

o corresponding (associate) členem Committee on 
Conferences and Congresses (C-CC) 

o člen Congresses and Postgraduate Education Working 
Group EFCC (WG-CPE) 

• Prof. Palička – EFCC professional committee 
 
 
 
Činnost výboru – I I 

 Schválena nová koncepce našeho oboru  
 Diskuse k návrhům zákona (zdravotní služby) a provádějícím vyhláškám – 

personální a technická minima  
 Název naší profese v EU - Specialist in Laboratory Medicine 
 Dohoda mezi EFCC – EA a EFCC – IFCC 
 E-journal IFCC a EFCC 
 Web společnosti –průběžná aktualizace  

o Doplněna anglická verze  
o Doplněna historie společnosti  

 



 
Odborné zaměření společnosti 

 Vytváření a aktualizace odborných doporučení  
 schválená  

o Validace a verifikace metod,  
o Doporučení o správném zavádění a používání POCT,  
o Vyšetřování parametrů hormonů štítné žlázy  
o Doporučení k převzetí biologického materiálu laboratoří  
o Doporučení Glykovaný hemoglobin a jeho stanovení v režimu POCT 
o Konsensus molekulárně genetických vyšetření u trombofilních stavů 

spojených s žilním tromboembolismem a jeho komplikacemi  
o Pokyny pro odběr moče na toxikologická vyšetřenÍ 

 Příprava aktualizace doporučení  
o Diagnostika a sledování diabets mellitus,   
o Standartizace stanovení kreatininu 

a další……. 
 
Odborné zaměření společnosti 

 Jednání s VZP týkající se ambulancí klinické biochemie  
o Pokračuje v roce 2011 – úprava počtu výkonů, apod.  

 Jednání s odbornými společnostmi o sdílení výkonů 
 Návrhy nových kódů –  

o Lp-PLA2, MPO, NGAL, interpretace biochemických vyšetření lékařem , 
telefonická konzultace k biochemickému vyšetření  

 Screening KRCA - FOB 
 

Kultivace Seznamu zdravotních výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho 
další údržbu a modelace. 
Jednání - Ing. Jenšovská, a Ing. Janygou, Rada pro akreditaci ČLS JEP  
Zásadní připomínky a doporučení. 
1/ Není uvedena provázanost sazebníku na výši úhrady výkonů resp. hodnotu bodu 
a provázanost na úhradovou vyhlášku. Je otázkou, zda uvedené výkony neuvádět 
přímo v korunách. 
2/ Nový návrh sazebníku pomocí nejasně definovaného koeficientu výrazně snižuje 
bodové hodnoty jednotlivých výkonů. Nevychází z reálných cen reagencií, 
spotřebního materiálu. Redukce Pmat byla provedena pomocí nedefinovaného 
koeficientu, který se liší u jednotlivých odborností komplementu. V oblasti 
laboratorního komplementu dochází k významnému poklesu v kategorii Pmat (23% 
 lékařská mikrobiologii, 45% klinická biochemie). Není uvedeno, jakým způsobem 
byly uvedené poklesy vypočítány. V oblasti Pmat v původním sazebníku je uváděn 
spotřební materiál – špičky zkumavky apod. – tyto položky je možné v oblasti 
laboratorního komplementu určitým způsobem sjednotit, avšak další položkou jsou 
náklady na reagencie, které u každého výkonu jsou odlišné.  
3/ Navrhovaný sazebník nepočítá a nezohledňuje: 

 - plánované navyšování DPH 
 - náklady na nepřetržitý provoz vybraných laboratoří, řešení výkonů ve 

statimovém režimu – možné alternativní řešení oproti stávajícímu sazebníku  
 - náklady na akreditaci dle normy ČSN ISO 15189 či NASKL, kterou ale ZP 

povinně požadují –náklady na preanalytickou fázi (svoz biologického 
materiálu)  



 - odpovídající míru zisku zajišťující rozvoj, obnovu, inovace a vzdělávání 
pracovníků   

 Nesouhlasíme s neodbornými zásahy do stávajících kalkulací výkonů, 
zejména pokles PMAT na nereálnou úroveň, která nepokrývá materiálové 
náklady daného výkonu.      

 K předloženému návrhu doporučujeme a jsme připraveni se kvalifikovaně 
podílet na kultivaci sazebníku výkonů, aby odpovídal reálný nákladům 
materiálovým, přístrojovým a personálním s možností obnovy přístrojové 
techniky a udržel přiměřený rozvoj oboru  

 Společný postup koordinovaný Radou pro akreditace a jednání s MZ ČR, 
platnost od roku 2013 ! 

 
 
Lab Tests on Line 

- Edukační webové stránky pro odbornou i laickou veřejnost – propagace mezi 
odbornou laickou veřejností  

- Aktualizace 100 prvních hesel  
- Překlad nových 23 testů a 8 nemocí 
- Příprava nových 2 hesel  
- Získán HON Code 
- Tisková konference a propagační materiály  
- PROPAGACE NAŠEHO OBORU  

V současné době má česká verze nejvíce testů a textů přeloženo ze všech 
jazykových verzí 
 
Akreditace - vzdělávání 

 Zákon 95/2004 
• Akreditovaná pracoviště – viz web 
• Nová vyhláška o specializačním vzdělávání – interní a pediatrický kmen 
• Nový vzdělávací program – klinická a laboratorní činnost 

 Zákon 96/2004 
• Příprava pro akreditaci pracovišt 
• Výzva akreditujte se !! 
• Transformace nelékařských povolání.... 

 Celoživotní vzdělávání 
• Pravidla ČLK, KVVOPZ a ČAS 

 Časopisy KBM, FONS 
 
 

Organizace odborných akcí I  
 X. Sjezd společnosti 

• Sjezd Plzeň 25.-27.9.2011 
o cca 500 účastníků 

 XI. Sjezd společnosti 
• Olomouc 22.-24.9.2013 

 BIOLAB 
• Písek 13.-15.5.2012 

 FONS 
• Pardubice 23.-25.9.2012 



 
Organizace odborných akcí 2010-2011 

 2. Evropské symposium kvality a managementu v laboratorní medicíně - 
videokonference Lisabon – Praha, 16.10.2010 

 Konferecne CZEDMA řízení kvality IVD 15.11.2010 
 Setkání mladých biochemiků Písek 

o  Písek 24.-25.2.2011 
 Worldlab/Euromedlab – Berlin 15.-19.5.2011  

o 5 přednášek a 34 presentací z ČR 
 
Organizace odborných akcí 2012 

 Symposium EFCC a ČSKB o vzdělávání Praha 17.-19.3.2012 
 Konference CELME a zasedání EFCC 

o Praha 20.21.3.2012 
 Konference POCT Division AACC 

o Praha 3.-5.10.2012 
 
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 

o Edukační a poradenská činnost pro zvyšování kvality orgán 
o Doporučeno omezení pro opakovaní Auditu I  

 
Spolupráce s našimi partnery 

 Česká lékařská komora   SEKK 
 KVVOPZ         - certifikace 2012 
 Odborné společnosti 

o Hematologie 
o Imunologie    CZEDMA 
o Nukleární medicína  
o Další – ČKS, ČOS, SVL,.. 

 Orgány státní správy 
 Zdravotní pojišťovny  
 ........ 

 
Ocenění ČSKB 2011 

 Hořejšího medaile . Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc. 
 Čestné členství ČSKB – prof. MUDr. J. Racek ,  RNDr. L. Nováčková,           

paní J. Švecová, pan J. Hlaváč 
 Cena ČSKB za nejlepší publikaci v roce 2010 – Prof. M. Kalousová a kol.  
 Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní 

medicína za rok 2010 - J. Kukačka, E. Klapková, K. Kotaška - Bioanalytická 
chemie 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

Věkové složení - lékaři

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

40

35

30

25

20

15

10

5

0

věk v r.2011

po
če

t

Věkové složení členské základny ČSKB
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Zpráva o činnosti Sekce biochemických laborantů ČSKB ČLS JEP za r.2010 
V současné době má naše odborná společnost 1161 členů, z toho  je 361 členů sekce biochemických laborantů. 

Pětičlenný výbor této sekce se schází 6 x do roka a aktivně spolupracuje v průběhu celého roku s využitím 

elektronické pošty.  

 

Výbor biochemických laborantů ve spolupráci s odbornými garanty MUDr. P. Malinou a RNDr. B. Friedeckým, 

Ph.D.,zpracoval doporučení ČSKB „Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří.“  

Doporučení bylo prezentováno na 1. Evropské konferenci o preanalytické fázy 1. -2. 4. 2011 v Parmě, Itálii 

Byly zpracovány a rozeslány elektronickou poštou „Informační listy“ kolegyním a kolegům do biochemických 

laboratoří. 

Výbor se podílel na připomínkování nepodkročitelných minim ČSKB.  Dále se členové výboru aktivně podíleli 

na připomínkování změn zákona č. 96/2004 Sb. a souvisejících vyhlášek, připomínky byly odeslány na MZČR  

Zástupci výboru se účastnili jednání na MZČR v problematice pregraduálního vzdělávání (4.5., 30.8.2011) i 

jednání odborných společností nelékařů (14.4.2011) 

Členové výboru připravili a zajistili zdárný průběh pracovních dnů, které províhají se zájmem posluchačů jak 

z řad zdravotních laborantů, tak kolegů analytiků. Pracovní dny tradičně probíhají na jaře a na podzim 
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v Lékařském domě v Praze a opakovaná témata v Jindřichově Hradci, Hradci Králové a letos i v Brně a 

v Olomouci.. 

Výbor spolupracuje se zástupci zdravotních škol, zástupci výboru se zúčastnili workshopu "Příprava pro výkon 

povolání zdravotního laboranta",  který se konal 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží v Praze. Již tradičně 

proběhl 9.11. 2010  Studentlab VZŠ a SZŠ v Ústí nad Labem – s účastí: Bunešová (předsedkyně BL), Kotrbatý 

(zástupce bývalých absolventů oboru ZL VZŠ a SZŠ v Ústí nad Labem) 

Předsedkyně byla přítomna 10.11.2010 u závěrečných zkoušek specializačního vzdělávání v NCO NZO v Brně  

Výbor biochemických laborantů úzce spolupracuje s profesní organizací ČAS i s výbory odborných 

laborantských společností. Prezentuje profesi, včetně její problematiky v tisku (Medical Tribune, Zdravotnické 

noviny, Diagnóza). V bulletinu FONS vznikla samostatná rubrika ZDRAVOTNÍ LABORANT, která je určena 

k prezentaci práce kolegyň a kolegů ZL 

Na BIOLABu 2010 byla udělena dvě ocenění.  „Čestné členství ČSKB“ bylo předáno paní Haně Horákové a 

pani Martě Machálkové 

Na rok 2012 se připravuje Biolab v Písku, poděkování patří p. primaři OKB nemocnice Písek dr. P. Malinovi a 

vedoucí laborantce M.Michálkové 
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