Zápis č. 18.2020
ze schůze výboru ČSKB dne 3.11.2020 v 10.00 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. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D.,
MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni:
MUDr. P. Malina, Ph.D.
Přizvaní hosté:
Z. Pecková, Kateřina Mlčková (CBT), MUDr. Šálek (nemocnice Zlín)

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

1.

2.

Kontrola zápisu č. 17/2020
Doporučení společnosti
EFLM, IFCC
Lab Tests on Line
Web ČSKB
Akreditace a certifikace
Organizace odborných akcí
Časopis KBM a FONS
Zpráva pokladníka
Zpráva vědeckého sekretáře
Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
Sekce biochemických laborantů
Různé

Kontrola zápisu
 Zápis č. 17/2020 byl schválen bez připomínek.
Doporučení společnosti –revize starších doporučení
 Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře „POCT metody
v ordinaci praktického lékaře“ (doc. Seifert, doc. Springer, prof. Racek, prof. Zima) byl
schválen a odeslán k publikování v KBM.
 Doc. Springer ve spolupráci s endokrinology připravuje aktualizaci Doporučení pro
laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy v návaznosti na
připravované evropské doporučení.
 Společná doporučení ČSKB, ČOS, ČSNM – sekce imunoanalytických metod k využití
nádorových markerů v klinické praxi – odesláno k publikování v KBM.
 Doporučení týkající se stanovení kardiomarkerů a k diagnostice chronického onemocnění
ledvin – prof. Racek požádá opětovně o revizi nefrology a kardiology.
 Aktualizace doporučení o vnitřní kontrole kvality z roku 2007.V jednání s dr. Friedeckým.

3.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – MUDr. Pikner, prof. Racek, prof. Zima
 EuroMedLab 2021 by se měl konat v Mnichově v termínu 28.11.-2.12.2021.
 Výzva k nominaci: IFCC-EMD EC 2021-2023
IFCC C-NPU – Committee on Nomenclature, Properties and Units
IFCC SD-EC – Secretary

4.

Lab Tests Online – prof. Racek
 https://www.labtestsonline.cz/
 Aktualizace překladů z US verze (2018-2019) – urgence/panel gastroenterologie,
pneumologie, revmatologie, neurologie, mikrobiologie, gynekologie. Překlady jsou
finančně ohodnoceny 500,- Kč za aktualizaci článku.
 Nové překlady US článků 2020 – termín 4-5/2021.

5.

Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
 Dokončují se úpravy nových webových stránek ve spolupráci s firmou NuArt. Členové
výboru provedou kontrolu stránek před finalizací. Je třeba doladit chybějící odkazy –
dohledat v záloze staré databáze. Řeší prim. Verner ve spolupráci s firmou NuArt.

6.

Akreditace a certifikace
 Prodloužení doby reakreditace – výbor požaduje automatické prodloužení o jeden rok.
Prof. Racek zašle žádost na MZ ČR (Ing. Rögnerové, Odbor dohledu nad ZP, na VZP,
NASKLu a na ČIA.
 Jednání Rady pro akreditace se dne 6.10.2020 neuskutečnilo.

7.

Organizace odborných akcí
 XI. Setkání biochemiků, Písek bylo z důvodů nepříznivé situaci s onemocněním Covid
ZRUŠENO.
 41. Imunoanalytické dny – ONLINE, 22.-24.11.2020
 Imunoanalytické dny pořádané prof. Topolčanem se uskuteční ONLINE (Microsoft
Teams) ve dnech 22.-24.11.2020
 FONS, ONLINE, 23.-27.11.2020
 STAPRO Pardubice uspořádá FONS online (Microsoft Teams) v termínu 23.27.11.
 Akce bude přístupná všem, ale bez přidělení kreditů
 Každý den jeden blok přednášek od 13.30 hod.
 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/ - spuštění stránek 12/2020; registrace 1/2021
 Sjezd připravuje ve spolupráci s výborem ČSKB společnost CBT a MUDr. Šálek,
nemocnice TB Zlín
 Dle vývoje epidemie možnost online varianty
 Byly vybrány přednáškové bloky a navržení jejich garanti
 Výbor zašle CBT návrhy na složení vědeckého a organizačního výboru sjezdu
 Biolab 2021 – Praha, nový termín 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, se bude konat 5/2021

 CELME 2021 – Praha, 1.-3.10.2021
8. Časopis KBM a FONS
 Vzhledem k žádosti prof. Kalousové o uvolnění z funkce vedoucí redaktorky časopisu
KBM ke dni 31.12.2020, jedná v současnosti výbor s potencionálními kandidáty na
uvolněnou pozici.
 V příštím roce by měla mít ČLS JEP multilicenci na nový redakční SW časopisů pro
jednotlivé odborné společnosti, které vydávají odborný časopis.
 Časopis se potýká s nedostatkem publikací do časopisu KBM. Vzhledem k narůstajícím
nákladům výbor zvažuje sjednocení časopisů KBM a FONS.
9.

Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč
 MUDr. Kubáč informoval výbor o stavu rozpočtu, který je nepatrně deficitní.
 Mgr. Bunešová zašle pokladníkovi přehled plánovaných akcí v roce 2021.
 Smlouva s firmou Beckman Coulter je schválena a připravena k podpisu.
 V řešení je smlouva s firmou BioRad. Smlouva měla být uzavřena na sponzorování akce
Dny kontroly kvality v částce ve výši 5000,- Kč za využití loga. Akce se bude vzhledem
k pandemii konat on-line 24.11.2020. Výbor žádá firmu BioRad, aby přeformulovala
znění darovací smlouvy a přizpůsobila smlouvu daným podmínkám ČLS JEP.

10.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
 Přihlášení členů společnosti do EFLM Academy bude individuální.
 MUDr. Malina vyplnil a odeslal na ČLS JEP „Návratku“ za ČSKB.
 Seznam plánovaných akcí pro rok 2021 připraví Mgr. Bunešová a MUDr. Malina
do ½ 11/2020.

11.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
 Covid-19 antigenní test (kód 99946) – řeší se nové usnesení vlády, ze kterého vyplývá, že
testy budou nakupovat pouze zdravotní pojišťovny. Výkon se používá mimo Sazebník.
 Registrační list umožňující stanovit RNA SARS-CoV-2 v laboratořích odbornosti 801byl upraven podle připomínek pojišťoven a po jednání s předsedou Společnosti pro
lékařskou mikrobiologii a odeslán na MZ ČR; navrhující odbornost bude 802, sdílená
801.
 Screening v těhotenství – návrh Společného stanoviska VZP, ČGPS, SLG a ČSKB – čeká
se na podpis předsedy výboru ČGPS, MUDr. Dvořáka.
 Indikace genetických testů klinickým biochemikem (odbornost 881) – stále pokračuje
jednání s náměstkem VZP Ing. Šmehlíkem.
 Farmakokinetika – žádost ČSKF o kurz zakončený zkouškou zamítla vědecká rada ČLK.
Doc. Kacířová za ČSKF a prof. Racek za ČSKB budou po ČLK (MUDr. Mrozek,
viceprezident) požadovat vysvětlení, proč VR kurz zamítla. Stále v řešení.

12.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
 Podzimní seminář v Lékařské domě byl zrušen z důvodu pandemické situace.
 Specializační studium zdravotní laborant na NCONZO probíhá online. Závěrečné
zkoušky jsou face to face.




13.

Zvýšení platových tarifů ve zdravotnictví o 10 % vstupuje v platnost od 1.1.2021 (MZ
ČR, MPVS, MF ČR).
Členové výboru podporují návrh na jednání o sloučení bulletinu FONS a časopisu
Klinická biochemie a metabolismus.

Různé
 Vzdělávací program z KB pro analytiky – schválen MZ ČR, je třeba, aby pracoviště
podala žádost o akreditaci.
 Výbor odsouhlasil zástupce do oborové komise KB VR České lékařské komory:
MUDr. Šálek - předseda
prof. Zima, MUDr. Verner, prof. Racek – členové

Příští jednání se koná dne 16.12.2020 v 9.00 hod. online.
Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

