Zápis č. 16.2020
ze schůze výboru ČSKB dne 9.6.2020 v 9.30 hod.
Seminární místnost ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze
Přítomni:
RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. P. Kubáč,
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.
Omluveni:
RNDr. G. Louženský

Schválený program jednání:
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13.

1.

2.

Kontrola zápisu č. 15/2020
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

Kontrola zápisu
 Zápis č. 15/2020 byl schválen bez připomínek.
Doporučení společnosti – štítná žláza, DM, revize doporučení
 Doc. Springer ve spolupráci s endokrinology připravuje aktualizaci Doporučení pro
laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy v návaznosti na
připravované evropské doporučení.
 Aktualizace společného doporučení ČSKB, ČOS, ČSNM – sekce imunoanalytických metod
k využití nádorových markerů v klinické praxi (doc. Springer. prof. Topolčan, doc. Valík)
bude publikována v časopise KBM a umístěna na webu ČSKB v sekci Doporučení.
 Aktualizaci doporučení týkající se stanovení kardiomarkerů a k diagnostice chronického
onemocnění ledvin připravuje prof. Racek s MUDr. Rajdlem a dalšími odborníky včetně
kliniků.
 Markery kostního obratu u osteoporózy – společné stanovisko k jejich využití Společnosti
pro metabolická onemocnění skeletu a České společnosti klinické biochemie vyjde
v časopisech Klinická biochemie a metabolismus a Osteology.
 Doporučení: Systém externího hodnocení kvality EHK (Zima, Kratochvíla, Budina) vyšlo
v KBM 1/2020.
 Aktualizace doporučení Vnitřní kontrola kvality (2007), Validace a verifikace metod (2010),
Doporučení k výpočtu nejistot kvantitativních výsledků měření v klinických laboratořích
(2014) (Friedecký, Kratochvíla).

3.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – MUDr. Pikner, prof. Racek, prof. Zima
 IFCC Annual Report 2019 - https://www.ifcc.org/executive-board-and-council/annual-reports/

4.

Lab Tests Online – prof. Racek
 https://www.labtestsonline.cz/
 Termín aktualizace překladů do 30.6.2020. Prof. Racek zašle pokyny k úpravám LTO všem
členům výboru ČSKB.

5.

Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
 16. června 2020 dojde k „překlopení“ webových stránek ČSKB.

6.

Akreditace a certifikace
 NASKL – návrh prodloužit dobu reakreditace ze 2 let na 3 roky v případě, že s návrhem
budou souhlasit odborné společnosti.

7.

Organizace odborných akcí
 Biolab 2021 – Praha, 16.-18.5.2021
 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.
 Byla podepsána smlouva o spolupráci s CBT, sjezd se bude konat v termínu 16. –
18. 5. 2021.
 41. Imunoanalytické dny - Plzeň, nový termín 22.-24.11.2020
 Imunoanalytické dny, které se měly konat 6/2020 v Plzni, jsou přesunuty
na nový termín 22.-24.11.2020.
 FONS - Pardubice, 20.-22.9.2020
 Plenární schůze ČSKB se bude konat 21.9. – zprávy členů výboru ČSKB.
 Čestné členství bude předáno doc. RNDr. Kristianu Šafarčíkovi, Ph.D. z LF OU.
 Výbor vyhlašuje Cenu společnosti „Za nejlepší publikaci v roce 2019“ a cenu
„Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za
rok 2019“ – přihlášky zasílejte do 30.6.2020 MUDr. Malinovi
malina@nemopisek.cz
 XV. Sjezd ČSKB - Zlín, 12.-14.9.2021
 Jubilejní sjezd se bude konat příští rok ve dnech 12. – 14. září ve Zlíně.
 https://sjezdcskb2021.cz/
 Sjezd připravuje ve spolupráci s výborem ČSKB a s CBT primář OKB
Nemocnice TB Zlín – MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D.

8.

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,
výsledky testování přístrojů.

9.

Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč
 Definitivní bilance ČSKB za rok 2019 bude hotova 1. 7.2020.
 Jednání se sponzorujícími firmami se blíží ke konci. Finanční podpora ČSKB bude
přibližně ve stejné výši jako minulá léta, navzdory potížím s karanténními opatřeními.

10.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
 Výbor souhlasí s přijetím Bc. Lenky Šafaříkové, Pardubice.

11.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
 MZ ČR schválila dne 4.6.2020 výkon „Stanovení růstového diferenciačního faktoru 15
(GDF-15)“ bez omezení na spec. pracovišti – platnost od r. 2022.
 Dále byl schválen registrační list „Stanovení ketolátek statim“: jedná se o stanovení
β-hydroxybutyrátu v režimu POCT – platnost od r. 2022.
 VZP povolí nasmlouvání IL 6 v odbornosti 801 u všech nemocnic zařazených
v memorandu o urgentním příjmu. S tímto rozhodnutím výbor nesouhlasí, protože výkon
byl již schválen bez omezení. Výbor chce po VZP vysvětlení, proč nastavila pojišťovna
vlastní systém omezení; dopis vedení VZP zaslal prof. Racek – stále nepřišla odpověď
z VZP.
 Indikace genetických testů v biochemických ambulancích – opětovně odeslána žádost
Ing. Šmehlíkovi, VZP – stále nepřišla odpověď. Prof. Racek požádal o pomoc předsedu
Společnosti lékařské genetiky a genomiky prof. Macka.

12.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
 Seminář v Lékařském domě na téma Úloha proteinů v lidském organismu - 7.10.2020.
Zájemci o seminář se musí přihlásit, přihlášky z dubna se nepřeklápějí a je třeba
zaktualizovat svoje přihlášení.
 Členové výboru připomínkovali na základě podnětu MZ ČR – AKK sanitář.
 Předsedkyni SBL bude vědeckým sekretářem zaktualizován přístup na webové stránky
ČSKB, stávající přístup je nefunkční.
 22.6. proběhne jednání výboru BL ČSKB, kde bude diskutován zamýšlený vznik komory
– aktuálně jsou v PS podklady pro vznik „Komory sester a dětských sester“, což se jeví
jako nejednotnost v profesích nelékařů.

13.

KVVPOZ
 Vzdělávací program pro analytiky byl připomínkován a ze strany MZČR byly naše
připomínky akceptovány a zapracovány do rámcového vzdělávacího programu. Nyní
musí být vydán ve věstníku. Podle nového rámcového vzdělávacího programu bude
možno začít připravovat zájemce k získání specializačního vzdělání v oboru bioanalytik
pro klinickou biochemii. Délka specializačního programu je 4,5 roku, stejná jako u lékařů.
Jelikož se bude jednat o nový vzdělávací program, musí se akreditovaná pracoviště pro
výuku specializace v oboru klinická biochemie, akreditovat na tento nový vzdělávací
program. Dr. Malina zašle informaci členům ČSKB o tom, že se jejich pracoviště již
mohou akreditovat pro výuku.

14.

Různé
 Na podnět Ing. Pelinkové, auditorky ČIA se výbor vyjádřil k doporučení o
uvolňování výsledků, které je dle názoru výboru zcela jednoznačné. Při dozorové
návštěvě spolupracuje zástupce ČIA, který má na starosti posouzení systému
laboratoře a odborný posuzovatel, který se vyjadřuje k odborné části, tzn.
k uvolňování výsledků. Názor odborného posuzovatele je v této oblasti
nezpochybnitelný.
 Průběžné schvalování pracovišť, která si dle nového vzdělávacího programu zažádala o
akreditaci pro vzdělávání lékařů.
 Výběrové řízení – obor klinická biochemie (ambulantní péče – 801) pro území
Olomoucký kraj se zúčastní za ČSKB RNDr. Jitka Prošková z OKB FN Olomouc dne
23.6.2020.
 Supervizoři SEKKu – jednání dne 26.6.2020 v Pardubicích se zúčastní doc. Springer
a prof. Racek.

Příští jednání se koná dne 15.9. 2020 v 9.00 hod. online.
Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

