Zápis č. 14.2020
ze schůze výboru ČSKB dne8.4.2020 v 9.00 hod.
on-line na adrese: https://lfp-cuni.zoom.us/j/7418492823
Přítomni:
RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč,
RNDr. G. Louženský, MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc.,
doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.

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

Kontrola zápisu č. 13/2020
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
KVVPOZ
Různé

Dne 13.3.2020 zemřel ve věku 80 let RNDr. Ivan Bilyk. Poslední rozloučení se na jeho
přání konalo ve vší tichosti.
1.

Kontrola zápisu
 Zápis č. 13/2020 byl schválen bez připomínek.

2.

Doporučení společnosti – kostní markery, štítná žláza, DM, revize doporučení
 Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy
se připravuje v návaznosti na připravované evropské doporučení – doc. Springer.
 Doc. Springer zašle výboru k odsouhlasení aktualizaci společného doporučení ČSKB, ČOS,
ČSNM – sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi.
Aktualizaci doporučení připravila doc. Springer ve spolupráci s prof. Topolčanem
a doc. Valíkem.
 Aktualizaci doporučení týkající se stanovení kardiomarkerů a k diagnostice chronického
onemocnění ledvin připravuje prof. Racek s MUDr. Rajdlem.

3.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – MUDr. Pikner, prof. Racek, prof. Zima
 MUDr. T. Šálek, Ph.D. byl přijat za řádného člena WG „Postanalytical Phase“ EFLM.
 Z EFLM přišla nabídka EFLM Academy, přinášející členům některé výhody v případě, že
uhradí 15 EUR ročně. Výbor nechává tuto možnost na individuálním zvážení členů
společnosti.







Provedena revize textu EFLM Common Training Framework for Specialists in
Laboratory Medicine under EU Directive 2013/55/EC (The Recognition of Professional
Qualifications) do souladu s novým vzdělávacím programem klinické biochemie pro
analytiky v ČR s tím, že tak splňují vzdělávací program EFLM a budou moci žádat o titul
European Specialist in Laboratory Medicine (EuSpLM).
Z důvodu pandemie koronaviru byla zrušena konference LABAC v Paříži, 3/2020, které
se měl zúčastnit za ČSKB Ing. Šprongl. Náklady za letenky by mu měly být proplaceny
leteckou společností formou voucheru.
Ve dnech 27.-28.11.2020 se v Záhřebu koná 3rd EFLM Strategic Conference.
Plánovaný kongres IFCC WorldLab v Soulu se z důvodu pandemie přesouvá na příští rok
(6.-10.1.2021).

4.

Lab Tests Online – prof. Racek
 http://www.labtestsonline.cz, http://wwwlaboratornitesty.cz
 Do sekce Novinky https://www.labtestsonline.cz/novinky/ přibude Stanovisko Společnosti
pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP týkající se onemocnění způsobené SARS-CoV-2.
 Byla změněna úvodní strana portálu a umístěno nové logo Labtestsonline.cz.

5.

Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
 Inovaci nových webových stránek ČSKB řeší společnost NuArt Media.
 Na webových stránkách ČSKB v sekci Aktuality https://www.cskb.cz/aktuality/
jsou informace a články ohledně SARS-CoV-2.

6.

Organizace odborných akcí
Připravované akce musely být z důvodu nařízení vlády zrušeny nebo přeloženy na jiný
termín! https://www.cskb.cz/odborne-akce/akce-cskb/






Biolab – změna termínu
 50. ročník celostátní konference biochemických laborantů, který se měl konat
5/2020 v Praze ve spolupráci s ÚLCHKB 2. LF a FN Motol byl zrušený z důvodu
vyhlášení nouzové stavu v ČR.
 Biolab se uskuteční v novém termínu v příštím roce ve dnech 16.-18.5.2021.
 www.biolab2020.cz
41. Imunoanalytické dny, Plzeň
 Imunoanalytické dny, které se měly konat 3/2020 v Plzni, jsou zatím přesunuty
na 14.-16.6.2020.
FONS, 20.-22.9.2020, Pardubice
 Program FONSu je připraven, v jeho průběhu proběhne i členská schůze ČSKB.
XV. Sjezd ČSKB, 12.-14.9.2021, Zlín
 Jubilejní sjezd se bude konat příští rok ve dnech 12. – 14. září ve Zlíně.

7.

Časopis KBM a FONS
 Stále trvá výzva k publikování do časopisu KBM, který se potýká s nedostatkem
publikací. Do KBM lze posílat nejen původní práce, ale i přehledové články, kazuistiky,
testování přístrojů.
 V rámci FONSu v září 2020 bude zasedat redakční rada. Výbor plánuje jednání se
zástupci firmy STAPRO a dojednat nejvýhodnější řešení pro oba časopisy.

8.

Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč
 Výbor souhlasí s proplacením odměny sekretářce prof. Racka, FN Plzeň.
 Vyúčtování za rok 2019 obdrží pokladník společnosti pravděpodobně až během měsíce
září 2020 z důvodu omezeného fungování ČLS JEP.
 V únoru byly rozeslány dopisy firmám se žádosti o sponzorský příspěvek pro tento rok.
Bohužel se z důvodu vyhlášení Nouzového stavu v ČR stihly ozvat pouze tři firmy.

9.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
 Došlo k opětovnému chybnému rozesílání žádostí o úhradu členských příspěvků pro rok
2020 ze strany ČLS JEP. Prosíme, aby si členové ČSKB výši příspěvků ověřili na
www.cskb.cz, v případě nejasností se obraťte na vědeckého sekretáře.

10.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
 Výbor osloví zástupce Privalabu, aby se dle dohody a potřeby zúčastňovali jednání
výboru ČSKB týkajících se projednání nových výkonů. Dr. Loucký bude pozván na
jednání výboru 8.4. – Jednání bude z důvodu opatření přesunuto na jiný možný termín.
 Na základě jednání ČGPS, SLG a ČSKB se zástupci ZP ze dne 12.11.2019 požádali
prof. Racek za výbor ČSKB a prof. Macek za výbor SLG ve společném dopise
adresovaném MUDr. Dvořákovi, předsedovi ČGPS, a Ing. Šmehlíkovi z VZP, aby
podpořili schválení návrhu inkorporace NIPT do systému prenatální péče. Cílem je
vytvořit jednotný konsensus, který bude předložen k projednání ZP. Ing. Šmehlík,
náměstek ředitele VZP přislíbil, že jednání obnoví hned, jak to bude možné.
 RNDr. Gotzmannová podá ke schválení MZ ČR registrační list zdravotního výkonu
„Stanovení růstového diferenciačního faktoru 15 (GDF-15)“. Termín jednání na MZ ČR
je stanoven na 30.4. a termín jednání týkající se schválení výkonu ke stanovení
β-hydroxybutyrátu má být 14.5. Oba termíny jsou z důvodu opatření v ohrožení.
 Stále nepřišla odpověď od VZP ohledně možnosti indikace genetických testů
v biochemických ambulancích; Společnost lékařské genetiky a genomiky souhlasí u
vybraných onemocnění. Stále v řešení u Ing. Šmehlíka, VZP. Urgence po zrušení
opatření z důvodu koronaviru.
 Prof. Racek obeslal šest zdravotních pojišťoven v ČR ve věci vyjmutí výkonu 81733
(kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici jako součást screeningu kolorektálního
karcinomu) z regulace vyžádané péče v úhradových dodatcích na rok 2020. Reagovala
pouze OZP, Česká průmyslová a VZP.
 Stále se čeká na odpověď z VZP týkající se stanovení Interleukinu 6. VZP dala na výkon
omezení s tím, že je pouze pro poskytovatele se statutem vysoce specializované
perinatologické nebo vysoce specializované traumatologické péče. Přitom žádná omezení
v registračním listě nejsou.

11.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
 BIOLAB – změna termínu na rok 2021 (webové stránky aktualizovány, přednášející
osloveni, potvrzení účasti na r. 2021 – pozitivní reakce).
 Seminář 4/2020 v Lékařském domě byl zrušen, náhradní termín 10/2020.
 Časopis KBM – v nadcházejícím čísle budou vydána veškerá abstrakta k přednáškám a
posterům k BIOLABu, včetně laudace k udělení čestného členství.

12.

KVVPOZ
 Stále není schválen Vzdělávací program pro analytiky.

13.

Různé
 Vzdělávací program v klinické biochemii pro lékaře – průběžné schvalování pracovišť,
která si dle nového vzdělávacího programu zažádala o akreditaci pro vzdělávání lékařů.
 Akreditace teoretické části vzdělávacího programu – zažádalo celkem 7 pracovišť.
 Firma Bio-Rad požádala výbor ČSKB o záštitu akce Dny kontroly kvality 2020
(20.10. Praha; 21.10. Olomouc). Výbor souhlasí a doporučuje firmě, aby se přihlásila do
programu zaštiťovaných akcí ČSKB připravovaných pro rok 2021. Program letošních
Dnů kontroly kvality bude vyvěšen na webu ČSKB.
 Doc. Springer informovala výbor o současné situaci týkající se projektu „Tyreopatie –
časný záchyt tyreopatií v těhotenství“.

Příští jednání se koná dne 13. 5. 2020 v 9.00 hod on-line v aplikaci ZOOM.
Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

