Zápis č. 12.2019
ze schůze výboru ČSKB konané v Praze, dne 18.12.2019
Přítomni:
M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč, RNDr. G. Louženský,
MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner
Omluveni:
RNDr. H. Benáková, MUDr. P. Malina, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Host:
M. Šenderová, CBT

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

1.

Kontrola zápisu č. 11/2019
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
Různé

Kontrola zápisu
 Zápis č. 11/2019 byl schválen bez připomínek.

2.

Doporučení společnosti –kostní markery, štítná žláza, revize doporučení
 Aktualizaci společného doporučení ke stanovení kostních markerů se Společností pro
metabolická onemocnění skeletu – MUDr. Pikner zašle výboru ke schválení do 15.1.
 Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy
se připravuje v návaznosti na připravované evropské doporučení – doc. Springer.
 Aktualizace společného doporučení ČSKB, ČOS, ČSNM – sekce imunoanalytických metod
k využití nádorových markerů v klinické praxi – doc. Springer, doc. Valík.
 Aktualizaci doporučení týkající se stanovení kardiomarkerů a k diagnostice chronického
onemocnění ledvin připraví prof. Racek s MUDr. Rajdlem.
 Sjednocení diabetologických doporučení – MUDr. Malina.
 Doporučení, která již nejsou aktuální budou přesunuta do archívu – zajistí MUDr. Verner.

3.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – prof. Racek, MUDr. Pikner, prof. Zima
 Návrhy kandidátů do komisí a pracovních skupin IFCC a EFLM: výborem schváleni
zájemci dr. Šálek do EFLM Working Group „Postanalytical Phase“ a doc. Ing. Bílek do
IFCC „SD Committee for Standardization of Thyroid Function Tests (C-STFT)“.
 Prezidentem IFCC 2020-2023 byl zvolen dr. Khosrow Adeli (Kanada).
 Doporučeno přijetí nové členské organizace z Gruzie (Laboratory Medicine Association
of Georgia), která byla následně přijata.



Výbor ČSKB podpořil společné stanovisko EAS (European Atherosclerosis Society) a
EFLM Quantifying Atherogenic lipoproteins for lipid-lowering strategies a děkuje
prof. Soškovi za cenné připomínky.

4.

Lab Tests Online – prof. Racek
 http://www.labtestsonline.cz, http://wwwlaboratornitesty.cz
 Velký nárust návštěvnosti stránek.
 Obnovení HON (Helth on Net) Code – certifikát je platný do konce roku 2020.
 Novinky na webu LTO – další téma připraví MUDr. Verner.
 Prof. Racek zašle seznam pro překlad z kapitol z USA verze, jejíž český ekvivalent nebyl
nalezen – fundované aktualizace.
 Stále probíhá aktualizace článků ze sekce Nemoci a stavy.
 Je připravena aplikace LTO na mobilní telefony.

5.

Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
 Proběhlo zmapování návštěvnosti webu (3000 uživatelů/ měs).
 Návrhy pro nové stránky: vytvoření vzdělávacího formuláře, odkazy na odborné časopisy,
odkazy na akce, pouze platná stanoviska, odkazy na SEKK, NASKL, ČIA.
 Anglická verze stránek bude v provozu od roku 2020.

6.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci (doc. Springer, MUDr. Verner)
 Dne 19.11.2019 zasedala Rada pro akreditaci, zúčastnila se doc. Springer a dr.Verner –
zápis z jednání 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 (368 účastníků a 24
vystavovatelských a partnerských firem).
 M. Šenderová předložila členům výboru vyúčtování sjezdu. Zisk z akce bude
převeden na částečnou úhradu BIOLABu 2020.
 Akce společnosti na rok 2020 –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
 Smlouva o spolupráci byla uzavřena s agenturou CBT.

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
 Návrh rozpočtu pro rok 2020 – Příloha č. 2.
 Zažádat členskou evidenci ČLS JEP, aby čestné členy ČSKB nezařazovala do databáze
týkající se hrazení členských poplatků.

10.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
 Výbor souhlasí s přijetím: Ing. Jana Woronyczová, Jenštejn
 Zrušení členství: Jana Tošnerová, Praha

11.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
 Vzhledem k tomu, že MZ ČR vůbec nekomunikuje ve věci týkající se hrazení kódu
81733, který měl být hrazen z prostředků pro screening kolorektálního karcinomů, nebude
tento kód zařazen do Věstníku pro rok 2020-2021.
 Žádost ke Stanovení volných lehkých řetězců Kappa a Lambda podal za Imunologickou
společnost dr. Král, návrh byl přijat.
 Indikace u Prokalcitoninu bude možno provádět i u ambulantních pacientů na urgentním
příjmu, ale až v roce 2021.
 Doc. Springer s dr. Louckým se dne 12.11.2019 zúčastnili jednání na MZ ČR ohledně
screeningové metody „Neinvazivní testování v těhotenství“.
 MUDr. Malina připravuje podklady pro registrační list ke stanovení „GDF 15 marker“.
 Reakce na článek, který vyšel v Labor Actual 23/3/2019 týkající se stanovení
kardiomarkerů v kardiologické ambulanci. Odborná společnost opakovaně
upozorňuje, že se v současné době doporučuje užívání ultrasensitivního Troponinu.

12.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
 Čestní členové ČSKB stále dostávají složenky na placení členského poplatku, upozornění
pro ČLS JEP o provedení kontroly a zajištění předání informace ohledně možnosti
neplacení členských příspěvků čestnými členy ČSKB.
 Členové výboru zpracovali připomínky k AKK Laboratorní metody v ochraně a podpoře
veřejného zdraví, Odborné laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví a
Laboratorní metody pro získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
zdravotní laborant. Předsedkyně výboru odeslala připomínky na MZ ČR.
 Novelizovaný web ČSKB je stále problematický a výbor BL ČSKB navrhuje, aby
předsedkyně dostala oprávnění k provádění aktualizací na webu v oblasti zdravotního
laboranta a udržovala web ČSKB pro zdravotní laboranty aktuální.
 Členové výboru sekce BL ČSKB připravili odborný program jarního Pracovního dne,
který se uskuteční v Lékařském domě ve středu 8. dubna 2020 od 10 hodin na téma
" Úloha proteinů v lidském organismu“.
 Členové výboru prodiskutovali otázky o případném vzniku Komory NLZP, aktivity ČAS
nejsou zveřejňovány, aktuální dění v této oblasti členové výboru mapují a budou
informace i nadále předávat členské základně.

13.

Různé
 Vzdělávací program v klinické biochemii pro lékaře – průběžné schvalování pracovišť,
které si dle nového vzdělávacího programu zažádali o akreditaci pro vzdělávání lékařů.
 Žádost o platové zařazení do 14. a 15. tř. nebyla ministerstvem schválena z důvodu
vysokého počtu analytiků ve zdravotnictví, a tedy velkých nákladů na tuto úpravu.

Příští jednání se koná dne 5.2 2020 v 9.30 hod., v seminární místnosti ÚLBLD v Praze.
Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Příloha č. 1

ROZPOČET na rok 2020

Evidenční číslo OS

23

Česká společnost klinické biochemie

Název organizační složky:

Rozpočet

(v tisících Kč)

výdaje

příjmy

materiálové náklady

10 členské příspěvky

260

občerstvení, cestovné,
služby

240 dary

140

osobní náklady

140 ostatní

200

ostatní výdaje

220

výdaje celkem

610 příjmy celkem

600

Přehled vzdělávacích akcí
název akce

datum konání

rozpočtovaná
(ANO; NE)

místo konání

Menhir profesora Masopusta

23.01.2020

Praha, FN Motol

ANO

RANK 2020 Rutinní analýza
nukleových kyselin

5.- 6.2. 2020

Pardubice, hotel Zlatá
Štika

ANO

VARY2020

19.03.2020

Karlovy Vary

ANO

AIHA očima transfuziologa

26.03.2020

41.imunoanalytické dny
Pracovní den biochemických laborantů
XVi.Regionální konference Nejedlého
Kladno
Stanovení volných lehkých řetězců pohled klinika a pohled laboratoře
Stanovení koagulačních
faktorů chromogenní a
koagulační metodou
38.Mezikrajské dny klinické biochemie
jihočeského, královéhradeckého a
pardubického regionu
50. BIOLAB2020
Prognostické vyzužití kardiomarkerů

Vebinář

NE

22.-24.3.2020

Plzeň, hotel Primavera

ANO

08.04.2020

Lékařský dům, Praha

ANO

15.04.2020

Kladno

ANO

09.04.2020

Vebinář

NE

23.04.2020

Vebinář

NE

28. -29.5.2020

Jindřichův Hradec, KD
Střelnice

ANO

17.-19.5.2020

Praha Motol

ANO

14.05.2020

Vebinář

NE

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

Vebinář

28.05.2020

NE

8. - 9.6.2020

Žermanice

ANO

03.06.2020

Ústí nad Labem - UJEP
Kampus

ANO

01.09.2020

Hradec Králové

ANO

20. – 22.
9.2020

Pardubice

ANO

07.10.2020

Lékařský dům, Praha

ANO

26. 27.11.2020

Liblice

ANO

listopad_2020

Písek

ANO

Regionální seminář v oboru klinická
biochemie

XII.20

Hradec Králové

ANO

39.regionální dny klinické biochemie

2. - 4.12.2020

Karlova Studánka

ANO

INTERLAB 2020
XIX. Pracovní konference na téma
monoklonálních gamapatií
Symposium FONS 2020
Pracovní den biochemických laborantů
Adventní laboratorní seminář Liblice
2020
Setkání biochemiků v Písku-XI.ročník

Akce nerozpočtované - akce bez vlastního rozpočtu, nesleduje se samostatně hospodaření
Akce rozpočtované - prosím vyplňte i přílohu "Rozpočtované akce"

MUDr. Petr Kubáč

Sestavil:

Datum:

12.12.2019

Podpis:

Příloha č. 2
Zápis
z 63. jednání Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS JEP
konaného dne 19. listopadu 2019 v LD ČLS v Praze

Přítomni, omluveni: viz níže
Jednání řídil předseda Rady, prof Palička

Presence provedena podle odborností:
Cytologie: Dr Beková omluvena, zástupce Společnosti nebyl přítomen
Genetika: prof Michalová, (doc Fajkusová omluvena)
Klinická biochemie: doc Springer, (prim Verner omluven)
Klinická farmakologie: Dr Brozmanová (prof Slanař omluven)
Klinická hematologie: Mgr Mikešová, Mgr Malíková
Klinická imunologie: doc Andrýs omluven, zástupce Společnosti nebyl přítomen Klinická
mikrobiologie: doc Čermák, Dr Macková
Nukleární medicína: obor nedelegoval zástupce
Patologie: Dr Trnková, (doc Honsová omluvena)
Soudní lékařství: doc Ondra, Ing Černá
Transfusní lékařství: zástupce Společnosti nebyl přítomen
Hosté: NASKL: prof Jabor, p. Kotrbatý omluven
Centrum pro kvalitu při SZÚ: Dr Chaloupková – trvale omluvena
ČLS JEP: prof Palička

Program:
1. Kontrola zápisu z 62. zasedání Rady:
Zápis bez připomínek schválen, některé body byly znovu probírány na dnešním jednání
2. Doškolovací kursy pro pracovníky oboru KB pro interpretaci lékových hladin, tak je
navrhovala Společnost klinické farmakologie, byly odmítnuty Českou lékařskou komorou
jako oficiální akce pod „hlavičkou“ ČLK. Předsedkyně ČSKF požádala ČLK o zdůvodnění
odmítnutí, na které dosud čeká. Rada doporučuje zvážit pořádání těchto kursů pod garancí
IPVZ včetně jejich oficiálního zastřešení
3. Problematika sdružených úvazků:
- representanti hematologie upozornili na to, že bez jejich existence a legalisace
neobsadí všechna pracoviště oboru
- Obecné přesvědčení ale zní, že bez plného úvazku garanta není správné, aby
pracoviště bylo schopno splnit podmínky a předložit platné osvědčení o

4.

5.
6.
7.

8.

9.

akreditaci ČIA nebo platné osvědčení o splnění podmínek Auditu II NASKL
ČLS JEP)
- Rada zásadně tvá na tom, že zdravotnické zařízení, které usiluje o “centrovou
péči“, musí mít laboratoř s platným osvědčením o akreditaci ČIA nebo platným
osvědčením o splnění podmínek Auditu II NASKL ČLS JEP a to s plným
úvazkem garanta
- Úkol: všechny odborné společnosti s tímto aspektem upřesní svá stanoviska
Zprávu o činnosti a aktivitách NASKL přednesl prof Jabor:
- NASKL navrhuje, aby cyklus opakovaných Auditů II byl prodloužen ze
dvouletých intervalů na tříletý se zrušením Dozorových auditů A a B
- Doporučeno, aby tato „tříletá možnost“ následovala až po dvou úspěšných
Auditech, ať již se jedná o Audit II, Dozorový audit A nebo Dozorový audit B
- Bude připravena nová verze metodického pokynu Příprava klinické laboratoře
k Auditu II pro oponenturu v Radě s vyššími nároky v odborných požadavcích
a navazující metodické pokyny pro posuzovatele
- Předpokládané zahájení tříletých cyklů je v roce 2021, předtím je třeba projednat
s VZP a s plátci zdravotní péče
- Vytvoření kontrolních listů pro kontrolu formou Konzultační návštěvy v případě
přestěhování laboratoře, změně personálního vybavení (odborných garantů),
změně nosné techniky a zakotvení povinnosti hlásit tyto změny do uzavíraných
smluv
- Prof Jabor navrhuje zrušit „Audit I“
Členové Rady diskutovali obavy z nejasnosti novely ISO 15189
Předseda znovu ověří na MZ, zda je možné oficialisovat postavení a roli NASKLu
Všichni přítomní vyjádřili zásadní obavy, zda neřízené rozšiřování výkonů metodami
POCT mimo laboratorní pracoviště nezvýší chybovost a nepovede ke snížení kvality
výsledků. Úkol pro všechny: připravit návrh společného stanoviska
NASKL ústy prof Jabora vyhlašuje cestovní granty pro mladé VŠ a lékaře v laboratorních
oborech (do 35 let) pro úhradu registračního poplatku za zahraničních kongresech (mimo
Slovenska), kde uchazeč bude mít přijatou aktivní účast, minimálně ve formě posterového
sdělení. Členové Rady pošlou náměty na upřesnění prof. Jaborovi, po sumarizaci
upřesněných podmínek následně předseda Rady rozešle všem odborným společnostem
Různé – byl vznesen dotaz, jak nahlásit výsledky u „život ohrožujícího stavu“ např. v pátek
odpoledne do ambulancí mimo zařízení, kde je vzorek pacienta vyšetřován, kde nikdo
telefon nebere. Bylo navrženo řídit se eskalační politikou: 15 minut zkoušet sehnat
ošetřující sestru, 15 minut zkoušet sehnat ošetřujícího lékaře, 15 minut zkoušet sehnat
vedoucího zařízení, poté volat Policii ČR

Předseda poděkovat všem členům Rady za aktivní přístup v letošním roce, popřál všem krásné a
požehnané Vánoce a vyjádřil naději na aktivní činnost Rady i v příštím období a ukončil jednání
v 14:45
Zapsal: VP
Příští termín jednání Rady: bude ještě potvrzen, pravděpodobně v jarních měsících 2020
Zápis-63

