Zápis č. 11.2019
ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 23.10.2019
Přítomni:
RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč,
RNDr. G. Louženský, MUDr. P. Malina, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D.,
MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni:
MUDr. R. Pikner, Ph.D.,
Host:
MUDr. Kocna

Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

Kontrola zápisu č. 10/2019
Doporučení společnosti
EFLM, IFCC, UEMS
Lab Tests on Line
Web ČSKB
Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci
Organizace odborných akcí
Časopis KBM a FONS
Zpráva pokladníka
Zpráva vědeckého sekretáře
Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
Sekce biochemických laborantů
KVVPOZ
Různé

Kontrola zápisu
 Zápis č. 10/2019 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 – termín 12/2019.
 Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy
se připravuje v návaznosti na připravované evropské doporučení – doc. Springer – termín
11/2019.
 Aktualizace společného doporučení ČSKB, ČOS, ČSNM – sekce imunoanalytických metod
k využití nádorových markerů v klinické praxi – doc. Springer, doc. Valík – termín
12/2019.
 Doporučení České společnosti klinické biochemie a České myelomové skupiny
k laboratorní diagnostice monoklonálních gamapatií – schváleno, k vytištění v KBM.
 Kardiomarkery – Jabor, Rajdl, Friedecký – prof. Racek osloví autory s žádostí o aktualizaci
doporučení.

3.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner, prof. Zima
 Ze tří kandidátů President-elect position IFCC (Adeli, Laitinen, Zima) byl zvolen
prof. Khosrow Adeli z Toronta, Kanada s účinností od 1.1.2020.
 Návrhy regionálních reprezentantů - IFCC executive board.
 International Congress on Quality in Laboratory Medicine – 6-7.2.2020, Helsinki, Finsko.

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“ – již třetina je aktualizována.
 13.11. se uskuteční jednání rady LTO.
 Výbor souhlasí s mimořádnou odměnou pro dr. Bultasovou z FN Plzeň za překlady textů.

5.

Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
 Trvá úkol pro členy výboru, aby navrhovali změny a doplňky nových webových stránek
ČSKB.
 Připomínky k novým webových stránkám ČSKB zasílat dr. Malinovi.
 Návrh na přihlašování „Pracovního dne“ v Lékařském domě online.

6.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci (doc. Springer, MUDr. Verner)
 Dne 19.11.2019 zasedá Rada pro akreditaci, zúčastní se doc. Springer a dr.Verner.
 Mgr. Bunešová vznesla dotaz na prof. Jabora k tříletému cyklu – prokazování kvality.
Odpověď prof. Jabora je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

7.

Organizace odborných akcí
 XIV. Sjezd ČSKB 2019, Plzeň
 Sjezd společnosti se konal ve dnech 22.-24.9.2019 v Plzni.
 Vyúčtování připraví paní Šenderová z CBT.
 CELME 2019, Praha
 Sympozium CELME, které se uskutečnilo ve dnech 3.-4.10.2019 v Praze,
Karolinu bylo úspěšné.
 Setkání biochemiků
 již X. ročník setkání biochemiků se koná ve dnech 31.10.-1.11.2019 v Písku,
Penzion U Malířských – pořádá dr. Malina.
 Akce společnosti na rok 2020 – rozešle Mgr. Bunešová
 Biolab 2020, Praha
 50. ročník celostátní konference biochemických laborantů se bude konat v Praze
ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol ve dnech 17.-19.5.2020.
 www.biolab2020.cz

8.

Časopis KBM a FONS
 Prof. Racek seznámil výbor se závěry jednání redakční rady KBM, které se konalo
v rámci sjezdu ČSKB v Plzni. Diskuze ohledně zasílání článků do KBM v anglickém
jazyce.

9.

Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč
 Rozpočet ČSKB na rok 2010 bude koncipován ve stejném duchu jako rozpočet na letošní
rok. Tj. plánované příjmy ve výši 600 000,- Kč, plánované výdaje ve výši 610 000,- Kč
z toho vyplývá plánovaná ztráta ve výši 10 000,- Kč, o které se výbor ČSKB domnívá, že
nenastane a bilance ČSKB pro rok 2020 bude v mírném zisku jako v minulých letech.





Bilance ČSKB za první tři čtvrtletí roku 2019 skončila ziskem před zdaněním ve výši
63 865,59 Kč. Tento údaj však není příliš validní, protože do naší bilance nebyly ještě
zaúčtovány některé mzdové náklady a náklady za služby ČLS-JEP v celkové výši
přibližně 120 000,- Kč, ani zisk z členských poplatků v přibližné výši 270 000,- Kč.
Výbor souhlasí s pořízením nového razítka pro pokladníka.

10.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
 Výbor souhlasí s přijetím: Ing. Lucie Hladká, Česká Lípa; Hana Loubová, Chomutov;
Eva Hubáčková, Praha.
 Zrušení členství: MUDr. Růžena Hermanová; Bc. Jitka Smékalová.

11.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
 MUDr. Kocna informoval výbor o současném stavu screeningu kolorektálního karcinomu
na pracovištích KB. Kód 81733, který by měl být hrazen z prostředků pro screening není
ve Věstníku a dle MZ ČR pro rok 2020-2021 nebude. MUDr. Kocna připraví článek
týkající se screeningu kolorektálního karcinomu do bulletinu FONS.
 Stanovení volných lehkých řetězců kappa a lambda – žádost podala i Imunologická
společnost – jednání na MZ ČR se dne 31.10. zúčastní dr. Benáková a doc. Springer.
 Indikace u Prokalcitoninu – návrh na účast při jednání MZ ČR – dr. Benáková,
doc. Lahoda Brodská.
 Neinvazivní testování těhotných – přesun jednání na VZP je stanoven na 12.11. – zúčastní
se doc. Springer a dr. Loucký.
 Byla nasmlouvána dvě nová odběrová místa – Biochemická laboratoř Bila s.r.o.
v Mohelnici a Klinická biochemie a hematologie Bila s.r.o. v Zábřehu.
 Marker GDF 15 připravit pro rok 2021 – podklady pro registrační list a podpůrné
stanovisko Kardiologické společnosti – dr. Malina.

12.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
 Plán akcí ČSKB na rok 2020 byl výborem odsouhlasen. Příloha č.2
 ČSKB finančně podpoří semináře pro laboranty 2x ročně v Lékařském domě od roku
2020. Výbor odsouhlasil částku ve výši 10.000,- Kč.
 Diskuse na téma možné aktualizace auditů NASKL.
 Předložen požadavek možnosti přihlašování na semináře bioch. laborantů v Lékařském
domě elektronicky.
 V Senátu ČR byla diskutována možnost vzniku komory nelékařských pracovníků tak,
aby se stala partnerem pro vyjednávání s MZČR.
 Byly odeslány připomínky k návrhu na odměňování zdravotnických pracovníků - ZL
navýšení plat. tříd, návrh 14. platové třídy pro bioanalytiky. MZČR návrhy koncipuje
k platnosti od 1.1.2021.
 Webové stránky BIOLAB 2020 byly spuštěny, prostory pro akci jsou zajištěny, na příští
jednání výboru ČSKB bude přizvána zástupkyně CBT paní M. Šenderová, zvací dopisy
firmám byly rozeslány.
 Podněty k úpravám nových webových stránek byly odeslány k rukám dr. P. Maliny.

13.

KVVPOZ
 RNDr. Gotzmannová chce vznést dotaz na vzdělávání analytiků na IPVZ, rovněž má
zájem o postup při vypracovávání celoživotního vzdělávání analytiků, které mělo být ve
spolupráci s IPVZ. Požaduje urgenci MZČR k urychlenému vydání rámcového
vzdělávacího programu, který je v současné době delší než již vydané lékařské vzdělávací
programy.

14.

Různé
 Vzdělávací program v klinické biochemii pro lékaře – průběžné schvalování pracovišť,
které si dle nového vzdělávacího programu zažádali o akreditaci pro vzdělávání lékařů.
Bohužel pro analytiky stále není VP schválený.
 Podzimní atestace lékařů proběhnou dne 20.11.2019 v Ostravě. V roce 2020 budou
atestace na 1. LF UK; 2021 – II. LF UK a v roce 2022 na III. LF UK.
 Výbor delegoval Ing. Pelinkovou do Odborného výboru pro technickou normalizaci ČIA
do tříletého funkčního období (tj. od 1.11.2019 do 1.11.2022).
 Data o vykázaných výkonech – Kancelář zdravotního pojištění – ředitel JUDr. Švec.

Příští jednání se koná dne 18.12.2019 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD v Praze.
Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Příloha č. 1

6.9.2019
Vážený pane profesore, milý Antoníne,
z jednání výboru ČSKB vzešel dotaz, který si následně dovolím formulovat.
V zápise č. 62 - z jednání Rady pro akreditaci, v sekci "Zpráva o činnosti a aktivitách NASKL"
uvádíš, že v registru již nepřibývají nová pracoviště, že Audit I: de facto skončil v roce 2014, nové
laboratoře nepřibývají - Audit II: v tomto roce bude velký počet (již v současnosti je překročen
počet loňského roku), jde o dvouletý cyklus.
V "Preambuli Registru klinických laboratoří" se uvádí, že "Registrovaná laboratoř získává časově
omezené osvědčení o vstupu do Registru, přístup k informacím o procesech zvyšování
kvality, stupňovitě udělované (časově omezené) certifikáty po splnění požadavků na kontinuální
zvyšování kvality a může využívat poradenské orgány a příslušné služby odborných
společností JEP."
A nyní k dotazu - nebylo by vhodné přistoupit alespoň k tříletému cyklu? (V dokumentech se
neuvádí, že dvouletý cyklus je nutný.) Klinické laboratoře v ČR prošly vesměs Auditem I a
Auditem II (velmi často již opakovaně). Jaké jsou plány do budoucna? Laboratoře budou již stále
procházet Auditem II, nebo je v plánu prokazování zvyšování kvality zdravotní péče klinických
laboratoří jiným, modernějším, personalizovanějším způsobem?
Děkuji za odpověď,
se srdečným pozdravem,
Martina
Mgr. Martina Bunešová, MBA
předsedkyně Sekce biochemických laborantů ČLS JEP ČSKB

9.9.2019
Ahoj,
dovolím si formulovat oficiální odpověď vedoucího NASKL:
Tříletý cyklus byl na Radě pro akreditaci ČLS JEP diskutován jako jedna z možností. Je
nepochybně srozumitelné, že přechod na takový cyklus
a) musí nastat s dosažením konsensu všech OS, které jsou v Radě,
b) po přípravě s ohledem na probíhající audity (letos je nejvíce Auditů II, tedy tříletý cyklus by
mohl být nastartován v roce 2021),
c) je spojen s otázkou termínu platnosti nové ISO 15189 (snad rovněž 2021?),

d) by vyžadoval inovaci dokumentace (byly by jen Audity v tříletém cyklu, žádné dozorové audity),
e) by dále vyžadoval metodické pokyny pro přístup ke změnám v zásadních otázkách laboratoře –
personální vybavení, změna analytické techniky, přestěhování laboratoře, akvizice nových
odborností apod. – formou „ověřování na místě“.
Co se týká požadavku na „jiný, modernější, personalizovanější způsob“ prokazování zvyšování
kvality, prosím o specifikaci. Navrhuji, že NASKL se souhlasem Rady může iniciovat vypsání grantu
na novelizaci metodických pokynů NASKL. Podněty ze strany České společnosti klinické biochemie
se mohou stát podkladem pro novou sestavu dokumentace NASKL (uvedení do života opět po
schválení Radou pro akreditaci).
Toto stanovisko nebylo na Radě konzultováno, proto ho posílám na vědomí předsedovi Rady prof.
Paličkovi.

S pozdravem
Tonda.
Prof. MUDr. Antonín Jabor
Vedoucí NASKL

Příloha č. 2
Datum

místo

Název akce

Téma

Jméno

23.01.2019

Praha, FN Motol

Menhir profesora Masopusta

varia

prof. MUDr.Richard Průša,
CSc

5. - 6.2. 2020

Pardubice, hotel Zlatá
Štika

RANK 2020 Rutinní analýza
nukleových kyselin

celostátní setkání odborníků na
detekci nukleových kyselin

ing. FrantišekŠtumr,Ph.D.

19.03.2020

VARY2020

Mezikrajský seminář biochemie
a hematologie

varia

David Hepnar

26.03.2020

online

webinar

AIHA očima transfuziologa

MUDr. Petra Šlechtová MBA

22. 24.3.2020

Plzeň, hotel Primavera

41.imunoanalytické dny

Klinické využití
imunoanalytických metod v
medicinské praxi

Alena Kunzfeldová

08.04.2020

Lékařský dům, Praha

Pracovní den

Úloha proteinu v lidském
organismu

Mgr. Veronika Hauerová

15.04.2020

Kladno

XVi.Regionální konference
Nejedlého Kladno

Komplexní diagnostikaspolupráce laboratoře a klinika

Ing. Luděk Šprongl, Ing
B.Hrnčířová

09.04.2020

online

webinar

Stanovení volných lehkých řetězců pohled klinika a pohled laboratoře

PharmDr. Michal Vostrý
MUDr. Alexandra Jungová

23.04.2020

online

webinar

Stanovení koagulačních
faktorů chromogenní a
koagulační metodou

Ing. Ivana Korelusová

28. 29.5.2020

Jindřichův Hradec, KD
Střelnice

38.Mezikrajské dny klinické
biochemie jihočeského,
královéhradeckého a
pardubického regionu

varia

MUDr.I.Kadelová,
Bc.M.Slámová

17.-19.5.2020

Praha Motol

50. BIOLAB2020

varia

Mgr.Martina Bunešová, MBA

14.05.2020

online

webinar

Prognostické vyzužití kardiomarkerů

MUDr. Rajdl Daniel Ph.D.

Prof. MUDr. Ondřej Hes, PhD.

RNDr. Dagmar Gotzmannová

28.5.2020
(alternativně
14.5.2020)

online

webinar

Plzeň-místo s nejvyšší incidencí
renálního karcinomu na svetě: Jak
klasifikujeme renálni karcinomy na
začátku 21. století?

8. - 9.6.2020

Žermanice

Laboratorní medicína

Odborné přednášky z různých
odborností laboratorní medicíny

03.06.2020

Ústí nad Labem - UJEP
Kampus

INTERLAB 2020

varia

Ing.Lenka
Kocmanová/Taussigová
Ing Pavla Eliášová

září 2020

Hradec Králové

XIX. Pracovní konference na
téma monoklonálních gamapatií

monoklonální gamapatie

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.

07.10.2020

Lékařský dům, Praha

Pracovní den

bude doplněno

Petr Coufal

26. 27.11.2020

Liblice

Adventní laboratorní seminář
Liblice 2020

Adventní laboratorní seminář
Liblice 2019

Ing. Luděk Šprongl, Ing
B.Hrnčířová

listopad_2020

Písek

Setkání biochemiků v PískuXI.ročník

bude upřesněno

MUDr.Pavel Malina, Ph.D.

prosinec
2020

Hradec Králové

Regionální seminář v oboru
klinická biochemie

varia

Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D.

2. - 4.12.2020

Karlova Studánka

39.regionální dny klinické
biochemie

varia

RNDr.z.Švagera, Ph.D.

