Zápis č. 22/2021
ze schůze výboru ČSKB dne 27.4.2021 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,
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
Přizvaní hosté:
prof. V. Palička

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

1.

2.

Kontrola zápisu č. 21/2021
Doporučení společnosti
EFLM, IFCC
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. 21/2021 byl schválen bez připomínek.
Doporučení společnosti – revize starších doporučení
 Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin – připomínky zaslány
k zapracování prof. Ryšavé, předsedkyni České nefrologické společnosti; ČNS poslední
znění schválila, doporučení bude zveřejněno na webových stánkách ČNS a ČSKB a
v časopisech Aktuality v nefrologii a KBM.
 Aktualizace (biochemická část) doporučení „Používání kardiálních troponinů při podezření
na akutní koronární syndrom; klinická část vychází z nového doporučení Evropské
kardiologické společnosti. Prof. Racek domluví definitivní podobu doporučení s předsedou
České kardiologické společnosti.
 Aktualizovaná doporučení - Odhad nejistot výsledku měření, Validace a verifikace metod
jsou umístěna na webu ČSKB, budou zveřejněna v KBM.
 V současné době se aktualizuje doporučení Vnitřní kontrola kvality.

3.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – MUDr. Pikner, prof. Racek, prof. Zima
 IFCC EMD C-EUBD (2021-2023) – výbor nominoval MUDr. Škrhu.
 EFLM Procedure Manual (činnost EFLM, členské poplatky, kongresy….).
 EuroMedLab 2021 – se uskuteční ve dnech 28.11. – 2.12.2021 v Mnichově – finanční
podpora účasti pro členy EFLM.
 EFLM „Action plan“ pro rok 2021.

4.

Lab Tests Online – prof. Racek
 https://www.labtestsonline.cz/
 Stále probíhá aktualizace překladů jednotlivých kapitol.
 Jednání koordinační rady LTO se uskuteční online dne 4.5.
 Očekává se jednání zástupců CZEDMA a ČSKB s novým majitelem projektu Lab Tests
Online, firmou OneCare Media.

5.

Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
 Členové výborů zkontrolují webové stránky a případné podněty zašlou mailem
MUDr. Vernerovi do 31.5.

6.

Organizace odborných akcí
 XV. Sjezd ČSKB - Zlín, posun termínu na 10.-12.10.2021
 https://sjezdcskb2021.cz/
 Registrace – zatím bez rezervace ubytování.
 Abstrakta přednášek a posterů posoudí členové výboru – termín do 31.5.
 V rámci sjezdu se uskuteční plenární schůze.
 Hořejšího medaile – prof. Racek; čestné členství ČSKB: doc. Springer, Praha;
Z. Pešáková, Zlín; Ing. Bartoš, Ostrava.
 Biolab 2022 – Praha, 22.-24.5.2022
 Biolab, který se měl konat 5/2021 se z důvodu nedobré pandemické situace
uskuteční až v květnu 2022.
 CELME 2021 – Praha, 1.-3.10.2021
 Sympozium CELME se připravuje hybridně. Termín konání 1.-3.10.2021,
Karolinum, Praha.

7.

Časopis KBM a FONS
 Trvající výzva členům společnosti k publikování v časopisu Klinická biochemie a
metabolismus.

8.

Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč
 Výbor souhlasí s umístěním loga ČSKB na webináři firmy SNIBE dne 15.6. za poplatek
ve výši 5000,- Kč.
 Probíhá jednání se sponzorujícími firmami. Částka od sponzorů bude přibližně stejná jako
v loňském roce.
 Přílohou zápisu je článek pro bulletin FONS vyzývající členy ČSKB k aktualizaci
mailových adres, kvůli platbám členských poplatků.

9.

Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
 Výbor schválil přijetí do ČSKB ČLS JEP: Mgr. Kateřina Hemalová, Úpice;
Mgr. Jana Tkadlčíková, Holešov.
 Cena ČSKB „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny“
vydanou v roce 2020. Cena je honorována odměnou ve výši 20.000,- Kč. – termín do
30.6.
 Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinické biochemie a laboratorní medicíny“
za rok 2020. Cena je honorována odměnou ve výši 20.000,- Kč. – termín do 30.6.

10.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
 Sdílení výkonu 92169 – stanovení prvku AAS – výbor Společnosti soudního lékařství a
soudní toxikologie odsouhlasil zrušení podmínky (přítomnost VŠ s atestací z toxikologie)
- bude zažádáno o změnu (MZ ČR).
 Indikace genetických testů klinickým biochemikem (odbornost 881) – stále není uzavřeno
ze strany VZP. Prof. Racek znovu odešle dopis Ing. Šmehlíkovi v kopii Z. Kabátkovi.
 Screening v těhotenství (doc. Springer) – návrh Společného stanoviska VZP, ČGPS, SLG
a ČSKB – VZP schválila a zbývá schválení výborem ČGPS.
 Žádost o změnu statutu odbornosti 881 – ambulance klinické biochemie (získáno kladné
stanovisko ČSAT a ČIS) – zažádat zdravotní pojišťovny o přeřazení mezi řádné
ambulantní odbornosti.
 Návrh na změnu registračního listu „Analýza moče mikroskopicky ve fázovém kontrastu“
se bude projednávat na MZ ČR 11.5. a 3.6.2021 prezenčně; jednání se zúčastní
prof. Racek.

11.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
 Členové výboru pracují na provedení aktualizace otázek k závěrečným specializačním
zkouškám pro zdravotní laboranty – obor klinická biochemie.
 Životopis p. Z. Pešákové – zdravotní laborantky, které bude uděleno čestné členství
ČSKB při příležitosti konání sjezdu ČSKB bude zasláno vědeckému sekretáři výboru
ČSKB.
 Dne 19.4.2021 proběhl první online odborný seminář zcela zajištěn členy výboru BL
ČSKB, velmi pozitivní ohlasy. Podrobná zpráva bude uveřejněna v bulletinu FONS.
Prezentace ze semináře budou uveřejněny na webu ČSKB.
 Členové výboru pracují na přípravě online semináře, který proběhne dne 31.5.2021,
info bude uveřejněno na webu ČSKB.
 Z důvodu nového termínu sjezdu ČSKB byla provedena změna termínu semináře
v Lékařském domě – nový termín 26.10.2021.

12.

Různé
 Termíny atestačních zkoušek klinické biochemie v roce 2021: 10.6. – LF Ostrava a
10.11. – 3. LF Praha.
 Vzdělávací program z KB pro analytiky – logbook společného kmene upravený podle
připomínek výboru ČSKB pošle na MZ prof. Jirsa, vedoucí Katedry klinické biochemie
IPVZ.
 Aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí – 11 v ČR – překlady pojmů (netýkají se
biochemie, ale toxikologie).

Příští jednání se koná dne 29.6.2021 v 9.30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha
Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

Příloha

Aktualizujte, prosím, své emailové adresy.
MUDr. Petr Kubáč
Je běžné, že pokud se přestěhujeme, nebo změníme zaměstnání – hlásíme změnu adresy bydliště / pracoviště řadě
institucí, mezi které obvykle patří i Česká společnost klinické biochemie, prostřednictvím naší mateřské organizace
České lékařské společnosti J.E. Purkyně. Kdo však někam hlásí změnu emailové adresy? Přitom emailová schránka
je v Internetové době daleko důležitější a častěji používaná než schránka poštovní.
Kvůli zvyšování cen poštovného začala v roce 2020 Česká lékařská společnost používat email jako cestu, jak vyzývá
své členy k úhradě členských poplatků. Při přihlašování do ČSKB každý z nás uvedl nějakou emailovou adresu. Z
údajů ČLS-JEP však vyplývá, že při hromadném oslovení členů mailem - až 1/3 emailů nedorazí svým adresátům.
Částečně to způsobují antivirové a antispamové filtry, ale většinu těchto nedostupných adres má na svědomí, že se
jedná o schránku, která byla aktuální v době kdy se člen hlásil do odborné společnosti, ale není aktuální a aktivní
nyní.
Výběr členských poplatků přesně kopíruje nedostupnost emailových adres. Z hodnot kolem 270 000,- Kč v minulých
letech poklesl na hodnotu kolem 181 113,- Kč v roce 2020. Jedině útlum pořádání odborných akci, kterým ČSKB
poskytuje podporu, v souvislosti s COVID-19, nás zachránil před pádem do ztráty.
Po těchto zkušenostech se ČLS-JEP rozhodla poněkud ustoupit od úplné elektronizace výběru členských poplatků.
Všem členům bude poslána výzva k platbě mailem, pokud nezaplatí dostanou ještě jeden mail, a pokud i ten zůstane
bez odezvy, dostanou složenku poštou, jako v minulých letech. Nicméně, třídění, rozesílání výzev poštou a jeho
zpracování je, jako každé nestandardní opatření, zatíženo větším množstvím chyb, než kdyby převážná část našich
kolegů dostala výzvu mailem (a zaplatila) na první pokus.
Proto Vás, jménem výboru ČSKB prosím, pokud jste nedostali za poslední 2 roky výzvu k platbě členských
příspěvků ČSKB a dalších odborných společnosti, nebo pokud jste dostali složenku, pošlete prosím na členskou
evidenci ČLS-JEP na adresu cle@cls.cz krátký mail se jménem, datumem narození a všemi novými a aktuálními
údaji, zejména s platnou emailovou adresou. Pokud vám nechodí ani zprávy z ČSKB pošlete stejný mail v kopii
našemu vědeckému sekretáři. Prim. Malinovi na adresu malina@nemopisek.cz. Jestli je to možné, upřednostněte,
prosím, spíše soukromé mailové adresy, protože řada nemocnic má po hackerských útocích přísnou filtraci
elektronické pošty odmítající i regulérní zprávy.

