
Zpráva o činnosti výboru ČSKB 
od XIV. sjezdu ČSKB (Plzeň, 22. – 24. 9. 2019)

Jaroslav Racek

Pardubice, 21. 9. 2020



• Ovlivnila významně činnost našich laboratoří

• Řada z nich se podílela na testování nemocných 

• Mnohé se připravovaly na zvládnutí provozu v případě nařízené 
karantény

• I když vyšetření bylo méně, práce byla nepochybně náročná, nižší byly 
samozřejmě i zisky laboratoří

• Bylo nutné přeložit řadu akcí, včetně celostátního sjezdu Biolab 2020

• Činnost výboru ČSKB pokračovala včetně přípravy nových doporučení 
a registračních listů

• Pozitivní přínos: výrazný posun k elektronizaci, online komunikaci

Pandemie COVID-19



• Prof. Zima – člen IFCC Committee on Conferences and Congresses

• MUDr. Kocna – člen IFCC Committee on Internet and E-Learning, člen IFCC WG Fecal
Immunochemical Testing, koresp. člen IFCC Committee on Distance Learning

• Prof. Jabor – člen IFCC Committee on Nomenclature, Properties and Units

• MUDr. Wievorka – koresp. člen IFCC Committee on POCT

• RNDr. D. Friedecký – IFCC Committee on Omics Translation

• MUDr. Pikner – národní reprezentant v IFCC, koresp. člen IFCC Committee
on Bone Markers

• MUDr. Cibíček – koresp. člen IFCC Task Force Young Scientists

• Prof. Slanař – člen IFCC TF Pharmacogenetics, člen IFCC Committee on Molecular
Diagnostics

Zástupci ČSKB v orgánech IFCC



• Prof. Racek – člen EFLM WG Register, zástupce ČSKB v koordinační komisi Lab Tests
Online

• MUDr. Rajdl – předseda EFLM WG Distance Education Programmes/e-Learning, člen 
EFLM WG Promotion and Publications

• Ing. Šprongl – koresp. člen EFLM WG Accreditation and ISO/CEN Standards a EFLM WG 
Preanalytical Phase 

• Prof. Palička koresp. člen EFLM WG Patient Focused Laboratory Medicine

• MUDr. Franeková – koresp. členka EFLM WG on Postanalytical Phase

• MUDr. Šebesta – koresp. člen EFLM WG on Congresses and Postgraduate Education 

• Doc. Springer – členka EFLM WG on Guidelines, koresp. členka EFLM GMECC 
(glukometry)

• MUDr. Šálek – koresp. člen EFLM WG on Preanalytical Phase

Zástupci ČSKB v orgánech EFLM



� Prof. Palička, prof. Zima – členové předsednictva ČLS JEP

� MUDr. Verner, doc. Springer – Rada pro akreditaci 

Zástupci ČSKB v orgánech ČLS



Vytváření a aktualizace odborných doporučení – za poslední rok 
schváleno, zveřejněno na webu ČSKB a publikováno v KBM:

• Připraveno a zveřejněno Doporučení k jednotkám výsledků měření

• Připraveno společné Doporučení ke stanovení kostních markerů
(spolu se Společností pro metabolická onemocnění skeletu)

• Připraveno Doporučení k využití nádorových markerů v klinické praxi

• Aktualizováno Společné stanovisko Společnosti lékařské genetiky a genomiky 
a ČSKB k neinvazivnímu prenatálnímu testování

• Znovu aktualizováno doporučení Diabetes mellitus – laboratorní diagnostika 
a sledování stavu pacientů 

Odborné zaměření společnosti



• Aktualizováno Doporučení ČSKB a České myelomové skupiny k laboratorní 
diagnostice monoklonálních gamapatií

• Aktualizováno doporučení Systém externího hodnocení kvality (EHK)

• Na řadě je aktualizace dalších dvou doporučení: 

- Používání kardiálních troponinů při podezření na akutní koronární syndrom

- Doporuční k diagnostice chronického onemocnění ledvin

Postupně budou aktualizována všechna doporučení starší než 3 roky.

Odborné zaměření společnosti



Nové stránky fungují od srpna 2019, postupně měněny.

Největší zásluhu na vzniku nových stránek mají dr. Verner a dr. Malina.

Cílem je 

• modernizovat stránky

• zvýšit jejich přehlednost

• umožnit snazší změny obsahu

Prosíme o připomínky a náměty k dalšímu zlepšení stránek!

Nový vzhled webových stránek ČSKB





Za poslední rok byly schváleny následující výkony:

• Stanovení volných lehkých řetězců imunoglobulinů pro diagnostiku 
a sledování léčby nemocných s mnohočetným myelomem – výkon 
odbornosti 813, sdíleno naší odbornosti

• Stanovení růstového diferenciačního faktoru (GDF-15) – zejména pro 
pacienty s fibrilací síní – odhad rizika krvácení při antiagregační léčbě

• Stanovení ketolátek STATIM – jedná se o enzymové stanovení 
3-hydroxybutyrátu v režimu POCT (pro nemocné s ketoacidózou v šoku nebo 
jako nežádoucí účinek léčby glifloziny)

Nové výkony odbornosti 801



Název naší profese v EU 

(European) Specialist in Laboratory Medicine (EurSpLM), tedy zdůraznění 
multioborového vzdělání

Délka a požadavky na vzdělávání (v ČR splňuje pouze atestace z KB):
• minimálně 9 let pre- a postgraduálního vzdělávání

• klinická chemie min. 35 %

• klinická chemie + hematologie min. 65 % 

• zbytek: mikrobiologie, genetika a IVF 

Cíl EFLM WG Register:

zařazení mezi regulovaná povolání nejen pro lékaře, ale i pro analytiky

Specialista v laboratorní medicíně



Možnost stát se členem EFLM Academy (poplatek 15 EUR/rok)

Výhody členství:

• on-line předplatné CCLM, oficiálního časopisu EFLM

• neomezený přístup ke všem dokumentům Clinical and Laboratory 
Standards Institute

• pravidelná mailová informace o všech aktivitách EFLM

• možnost žádat EFLM o cestovní granty

• snížený poplatek na konference a kurzy EFLM

• volný přístup na webináře EFLM

• automatické zařazení do registru EFLM jako EuSpLM

EFLM Academy



Výbor ČSKB rozhodl od r. 2021 o dvojím typu členství:

• jen v ČSKB, členské poplatky beze změny

• v ČSKB a EFLM Academy – poplatek zvýšen od 15 EUR (přepočet na Kč)

EFLM Academy



Negativní stanovisko k žádosti firmy QuickRead na stanovení PSA 
v ordinacích urologů a praktických lékařů v režimu POCT

Stejné negativní stanovisko zaujala i Česká urologická společnost

Odborná stanoviska



• Jednání s Českou společností klinické farmakologie: sdílení výkonu 99113 
Farmakologické zhodnocení léčby klinickým farmakologem (zhodnocení 
výsledku laboratorního vyšetření s využitím výpočetní techniky); ČSKF 
požádala Českou lékařskou komoru o akreditaci školicího pracoviště podle 
Stavovského předpisu č. 12 ČLK (žádost o funkční licenci), zatím 
neproběhlo

• Žádost na VZP o umožnění indikace vyjmenovaných genetických testů 
v ordinaci klinické biochemie (odbornost 881). Spolu se souhlasným 
stanoviskem Společnosti lékařské genetiky a genomiky zaslána žádost 
na VZP (Ing. Šmehlíkovi)

Sdílené výkony



• Edukační webové stránky pro odbornou i laickou veřejnost – propagace mezi 
odbornou laickou veřejností (AACC, ČSKB a CZEDMA)

• Adresa stránek: 
www.labtestsonline.cz, www.laboratornitesty.cz

• Systematická propagace projektu v mediích (spolupráce s firmou 4JAN) – desítky 
článků v periodicích ročně, významný nárůst návštěvnosti stránek

• Pokračuje aktualizace hesel (nemoci a chorobné stavy – hotovo z více než poloviny)

• Vkládány novinky, příprava překladů nových hesel z US stránek

Lab Tests Online



15 verzí ve 13 jazycích, 4 světadíly 



Vzhled stránek české verze



Vzhled stránek české verze



Vzhled stránek české verze



Návštěvnost stránek
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Návštěvnost stránek
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• navazuje na internistický či pediatrický kmen v délce 2,5 roků, po kmeni 
zkouška

• celková doba přípravy 4,5 roku

Probíhá akreditace pracovišť pro vzdělávání podle nového VP, přihlášku 
podalo již asi 50 pracovišť

Připomínkována verze zaslaná z MZ v květnu 2020 (návrh VP tam ležel od října 
2018).

Zdá se, že by letos mohl být schválen; i zde bude délka 4,5 roku, společný 
kmen s imunology a genetiky.

Schválený vzdělávací program pro lékaře

Vzdělávací program pro analytiky



Celoživotní vzdělávání – kredity 
• stavovský předpis č. 16 ČLK – žádost o kredity přes ČSKB

• kredity pro NLZP (analytiky a zdravotní laboranty) jsou v novele zákona 
č. 96 zrušeny, povinnost sledování a kontroly kontinuálního vzdělávání 
přesunuta na zaměstnavatele

• připraven návrh nového systému sledování kontinuálního vzdělávání 
pro NLZP

Časopisy KBM, FONS
‾ pravidelně vycházejí, dostávají všichni členové ČSKB

‾ stále trvá nedostatek příspěvků do KBM

Vzdělávání, časopisy



Akce ČSKB za poslední rok

XIV. Celostátní sjezd ČSKB s mezinárodní účastí

� Plzeň, 22. – 24. 9. 2019

� 368 účastníků

� 25 vystavovatelských a partnerských firem

� předneseno 28 sdělení v šesti blocích, 3 plenární přednášky včetně dvou 
zahraničních autorů, 9 firemních workshopů, prezentováno 22 posterů

� předány ceny ČSKB, čestná členství (prof. Jirsa, Miroslava Šnajdrová) a Hořejšího 
medaile (prof. Jabor)

� plenární schůze ČSKB

� zasedání redakční rady KBM



Akce ČSKB za poslední rok

Další celostátní akce

� Adventní laboratorní seminář Liblice

� Regionální dny klinické biochemie Karlova Studánka

� Menhir prof. Masopusta

Mnohé další akce (regionální, firemní, Imunoanalytické dny) musely 

být zrušeny pro epidemii onemocnění COVID-19



Mezinárodní akce IFCC/EFLM 

3rd EFLM Strategic Conference

Zagreb (Chorvatsko), 27. – 28. 11. 2020

zrušena z epidemiologických důvodů, řada akcí on-line 
(prvou byl EFLM General Meeting, 17. 7. 2020 

IFCC WorldLab 2020

Soul, Korea, přeložen na 6. – 10. 1. 2020

http://www.seoul2020.org/2020/home



3. konference CELME (Cutting Edge in Laboratory Management in Europe)

- Praha, 3. – 4. 10. 2019, ČSKB spolupořadatelem

- www.celme2019.cz

- 14 sdělení, většinou zahraničních odborníků, týkajících se managementu a 
dalšího směřování laboratorní medicíny

Další mezinárodní akce



Děkuji za pozornost


