Zápis č. 10/2019
ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 3.9.2019
Přítomni:
RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Malina, Ph.D.,
MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner
Omluveni:
MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Host:
D. Habrda, M. Šenderová, J. Špačková

Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

Kontrola zápisu č. 9/2019
Doporučení společnosti
EFLM, IFCC, UEMS
Lab Tests on Line
Web ČSKB
Organizace odborných akcí
Časopis KBM a FONS
Zpráva pokladníka
Zpráva vědeckého sekretáře
Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
Sekce biochemických laborantů
Různé

Kontrola zápisu
 Zápis č. 9/2019 byl schválen bez připomínek.

2.

Doporučení společnosti – jednotky, DM, kostní markery, štítná žláza, revize doporučení
 Aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro
metabolická onemocnění skeletu připravuje dr. Pikner.
 Doporučení týkající se štítné žlázy se připravuje v návaznosti na připravované evropské
doporučení – doc. Springer.
 Probíhají aktualizace všech doporučení ČSKB. MUDr. Malina informoval o průběhu revizí
doporučení.
 Doporučení k jednotkám biochemických laboratorních vyšetření: prof. Racek doplní do
stávajícího doporučení další metody a doporučené jednotky. Po delší diskusi se výbor
rozhodl změnit doporučenou jednotku pro albumin v moči z mg/mmol na g/mol kreatininu,
stopové prvky v rámci profesionální toxikologie v hmotnostních jednotkách, elementy
v močovém sedimentu a mozkomíšním moku vztažené na litr biologického materiálu (jako
v krevním obrazu), léky s výjimkou metotrexátu a lithia v hmotnostní koncentraci.

3.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner, prof. Zima
 V měsíci záři 2019 probíhá hlasování řádných členských společností IFCC s cílem určit,
který ze tří kandidátů se stane prezidentem. V zájmu podpory rozhodovacího procesu
obdrželi společnosti životopis a osobní prohlášení od každého kandidáta. Volí se ze tří
kandidátů: prof. Adeli (Kanada); prof. Laitinen (Finsko) a prof. Zima (ČR). Úspěšný
kandidát začne ve funkci prezidenta IFCC od 1.1.2020.
 IFCC, Abbott and Health Industry Leaders – partners in the UNIVANTS of Healthcare
Excellence Award https://www.ifcc.org/ifcc-news/2019-08-22-univants-awards/

4.

Lab Tests Online – prof. Racek
 http://www.labtestsonline.cz, http://wwwlaboratornitesty.cz
 Novinky na webu LTO – další téma chronická hypokalémie a štítná žláza (podzim 2019).
 „Nemoci a obtíže“ – probíhá aktualizace.

5.

Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
 Zástupce firmy (D. Habrda), která bude spravovat nové webové stránky ČSKB jednal
s výborem o modernějším a snadnějším přístupu.
 Nyní probíhá analýza původních stránek na základě, které se bude nový vzhled řešit.
 Výbor požaduje komunikaci per rollam; automatické rozesílání zpráv a novinek.
 Diskutovat o novém vzhledu a obsahu stránek budou mít i účastníci sjezdu ČSK v září
v Plzni.
 Trvá úkol pro členy výboru, aby navrhovali změny a doplňky nových webových stránek
ČSKB.

6.

Organizace odborných akcí
 XIV. Sjezd ČSKB 2019, Plzeň
 Sjezd společnosti se koná ve dnech 22.-24.9.2019 v Plzni.
 www.sjezdcskb2019.cz
 M. Šenderová z CBT seznámila výbor s finálními přípravami sjezdu.
 Fotodokumentaci během sjezdu zajistí MUDr. Kocna.
 CELME 2019, Praha
 Sympozium CELME proběhne ve dnech 3.-4.10.2019 v Praze, Karolinum.
 Biolab 2020, Praha
 50. ročník celostátní konference biochemických laborantů se bude konat v Praze
ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol.
 Informační leták byl vytištěn v časopise KBM ve sjezdovém čísle a bulletinu
FONS.

7.

Časopis KBM a FONS
 Trvalá výzva k členům společnosti ohledně zasílání publikací, kazuistik, přehledových
článků do časopisu Klinická biochemie a metabolismus.
 Redakční rada časopisu KBM zasedne v rámci sjezdu ČSKB
 Po konzultaci s ČLS JEP by podána žádost na Medline dne 17.1.2019. Dle vyjádření
z 31.7. časopis neobdržel dostatečné skóre při hodnocení, aby byl doporučen pro zařazení
na Medline.

8.

Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč
 Výbor souhlasí s proplacením cen ČSKB, které budou uděleny na XIV. Sjezdu v Plzni.

9.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
 Výbor souhlasí s přijetím: Andrlíková Dominika, Dis., Osek; Ing. Bršlicová Kateřina,
Plzeň; Mgr. Dlabajová Denisa, Zlín; Hošková Petra, Zlín; Hráčková Alžběta, Dis.,
Kunovice; Janečková Ladislava, Zlín; Mgr. Kofčáková Petra, Plzeň;
RNDr. Košťáková Šárka, Praha 10; Mgr. Kučerová Andrea, Plzeň;






Bc. Lisoňková Monika, Uherský Brod; Bc. Mikešková Gabriela, Holešov; Popelková
Vendula, Zlín; Mgr. Sudová Vendula, Tlučná; Ing. Tomášová Adéla, Nové Město nad
Metují; Zvončáková Miroslava, Újezd; Kaplanová Hana, Pardubice.
Výbor souhlasí se snížením členského poplatku: Mgr. Pospíšilová Romana,
Ing. Dvořáková Šárka, Ing. Černá Hana, Lipšajová Petra, RNDr. Vajcíková Hana,
Mgr. Rydrychová Zuzana, Ing. Riplová Tereza, Mgr. Justová Jana
o Za ČLS činí příspěvek po dobu MD 100,- Kč, za ČSKB 0,- Kč.
Výbor souhlasí se žádostí ČLS JEP o zrušení členství: Ing. Jánošová Beáta,
Ing. Nováková Lenka, Semeniuk Tadeáš, PharmDr. Skalický Jiří, Ph.D. z důvodu
dlouhodobého neuhrazení členských poplatků.
Výbor schválil požadavek Ing. Zábranského stát se posuzovatelem NASKL.

10.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
 Prof. Racek opětovně zašle dopis Ing. Šmehlíkovi (náměstek ředitele VZP ČR pro ZP)
týkající se indikace genetických výkonů klinickým biochemikem (odbornost 881).
Probíhají jednaní se Společností pro lékařskou genetiku a genomiku, na základě, kterých
dojde k další aktualizaci stratifikace odbornosti 816.
 Stanovení cTnT, proBNP a D-dimerů v režimu POCT v ordinacích praktického lékaře
schválilo MZ ČR, a to i přesto, že odbornost 801 nebyla oslovena k vyjádření. Negativní
stanovisko k výkonům POCT již sdělila Česká hematologická společnost společně
s ČSKB. Vzhledem k vážnosti situace (poškození pacienta z prodlení) oslovil
prof. Racek Kardiologickou společnost a čeká se na vyjádření.
 Neochota ze strany Společnosti pro lékařskou mikrobiologii k jednání ohledně sdílení
výkonů odbornosti 802, kdy je za stejný výkon lépe hodnoceno mikrobiologické
pracoviště; prof. Racek vyzval SLM k revizi stanoviska, zdůvodnil požadavek; i druhá
odpověď SLM byla negativní.
 Stanovení volných lehkých řetězců kappa a lambda – v jednání na MZ ČR.

11.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
 Aktualizováno a předáno “Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou
laboratoří” a “Pokyny pro odběr moče na toxikologické vyšetření”.
 Žádost o finanční podporu odborného semináře v Lékařském domě, pořádaného BL
ČSKB 9.10.2019.
 Mgr. M. Bunešová se účastní závěrečných zkoušek specializačního vzdělávání ZL dne
4.10.2019.
 Mgr. Bunešová se účastní jednání v akreditační komisi na MZČR za účelem schvalování
žádostí o prodloužení akreditací specializačního vzdělávání.
 Byl vypracován dotaz k auditům NASKL II.
 Předány informace o probíhajících přípravách BIOLAB 2020 ve spolupráci s CBT.
 Připravena zpráva o činnosti výboru BL ČSKB, která bude prezentována na sjezdu
v Plzni.

12.

Různé
 Vzdělávací program v klinické biochemii pro lékaře: přes 30 pracovišť zažádalo o
akreditaci pro vzdělávání lékařů podle nového vzdělávacího programu z r. 2018.
Pro analytiky není vzdělávací program stále ještě schválený z důvodu dlouhodobé nemoci
pracovnice na MZ ČR. Návrh na zajištění celoživotního vzdělávání analytiků připravuje
IPVZ; ČSKB navrhuje kreditní systém s kontrolou po 5 letech, jako tomu bylo dříve.
 Připravuje se vzdělávací program pro farmaceuty – Laboratorní vyšetřovací metody ve
zdravotnictví – úpravy by mělo provést MZ na základě připomínek prof. Racka.
 Ceny ČSKB za rok 2018:
Cena za výuku a vzdělávání – prof. Racek, Edukační video, vysvětlující principy
intermediárního metabolismu;
Cena za publikaci – prof. Kožich za práci „Cystationine β-synthase deficiency: genetics“,
publikovanou jako samostatnou kapitolu v Encyclopedia of Life Sciences.
 Výbor jednal s Janou Špačkovou z Klinické laboratoře Tábor ohledně problému
odběrových míst. J. Špačková mluvila o kritické situaci v nedodržování pravidel
v dodržování preanalytiky. Odběrové místo je dáno metodikou VZP o odběrových
místech. Bude potřeba se zaměřit na maximum výkonů v OM, limit vzdálenosti, průkaz
kvality, kontrolovatelná pravidla, omezení vzdálenosti odběrových míst mezi
laboratořemi. Dodržování preanalytiky = kontrola ČIA, NASKL, poukázat na nekalou
praxi = článek FONS (naformuluje prof. Racek a zašle výboru ke schválení).
 Ing. Budina, SEKK zaslal výboru přehled schválených supervizorů. Dále výboru navrhl,
aby byl cyklus močové kameny napojen na německý systém kontroly kvality. Tento
návrh výbor odsouhlasil.
 Prim. Ambrožová navrhla do stanoviska k vydávání výsledků doplnit, že odložená
kontrola se týká pohotovostí služby. Protože však někde jsou laboranti ve směně,
necháme text stanoviska beze změn.

Příští jednání se koná dne 23.10 2019 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD v Praze.
Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

