Zápis č. 26/2021
ze schůze výboru ČSKB dne 15.12.2021 v 9.30 hod.
v seminární místnosti ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze, Praha 2
Přítomni:
RNDr. H. Benáková, M. Beranová, RNDr. G. Louženský, MUDr. P. Kubáč, MUDr. P. Malina, Ph.D.,
prof. MUDr. J. Racek, DrSc., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner,
prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni:
Mgr. M. Bunešová, RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. R. Pikner, Ph.D.
Hosté:
Z. Pecková, CBT
Ing. Stříž, CZEDMA
NuArt – online jednání

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

1.

Kontrola zápisu č. 25/2021
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
Různé

Kontrola zápisu
• Zápis č. 25/2021 byl schválen bez připomínek.

2.

Doporučení společnosti – revize starších doporučení
• Doporučení „Používání kardiálních troponinů při podezření na akutní koronární syndrom;
klinická část vychází z nového doporučení Evropské kardiologické společnosti –
aktualizace biochemické části. Rozdělení doporučení na dvě části.
• Aktualizace doporučení „Vnitřní kontrola kvality“ - Ing. Šprongl.
• Obě doporučení schválena, budou zveřejněna na webových stránkách ČSKB a dr. Malina
zajistí zveřejnění v KBM.

3.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – MUDr. Pikner, prof. Racek, prof. Zima
• Doc. RNDr. David Friedecký z FN Olomouc se stal řádným členem WG Metabolomics
(WG-M) IFCC za Českou republiku.
• Kongres EuroMedLab 2021, který se měl konat v 11/2021 v Mnichově, byl přesunut na
jarní termín 10.-14.4.2022.
• Konference EFLM Antalya, Turecko – 27.-28.5.2022 – online.
• XXIV IFCC Worldlab se má konat ve dnech 26.-30.6. 2022 v Soulu.

4.

Lab Tests Online – prof. Racek
• https://www.labtestsonline.cz/
• Ing. Stříž z CZEDMY informoval výbor o změnách portálu LTO, ke kterým došlo díky
novému majiteli (One Care Media). V ČR se bude i nadále provozovat portál LTO.CZ.
Dojde k uzavření nové smlouvy mezi ČSKB a CZEDMA.

5.

Web ČSKB – MUDr. Verner, MUDr. Malina
• V průběhu jednání se uskutečnilo online jednání se zástupcem NuArt Media, Danem
Havrdou, který informoval členy výboru o finalizaci webových stránek ČSKB.
• Výbor odsouhlasil částku ve výši 20.000,- Kč za tvorbu nových webových stránek. Firma
NuArt vystaví fakturu a zašle MUDr. Kubáčovi, pokladníkovi ČSKB.
• Výbor zašle firmě NuArt seznam připomínek k odstranění nedostatků nových webových
stránek.

6.

Organizace odborných akcí
• XV. Sjezd ČSKB 2021 - Zlín, 10.-12.10.2021
➢ Zina Pecková z CBT seznámila členy výboru s vyúčtováním akce.
Přeplatek bude převeden na sjezd biochemických laborantů - BIOLAB.
• Biolab 2022 – Praha, 5/2022
➢ 50. celostátní sjezd biochemických laborantů - Biolab se uskuteční
ve dnech 22.-24.5.2022.
• 40. regionální dny klinické biochemie – Karlova Studánka, 8.-10.12.2021 - online

7.

Časopis KBM a FONS
• Apelace publikování v odborném časopise Klinická biochemie a metabolismus.

8.

9.

Zpráva pokladníka – MUDr. Kubáč
• Výbor schválil rozpočet na rok 2022 s deficitem, který bude zaslán na ČLS JEP.
• Na příští jednání výboru bude pozván zástupce ČLS JEP k projednání členské evidence
a členských poplatků.
Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
• Návratka na rok 2022 – odeslána na ČLS JEP.
• Výbor projednal stav nedoplatků a řešení výběru členských příspěvků v dalších letech.
Jednání se zástupci ČLS JEP.

10.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
• Stanovení Galectinu 3 v séru – nový registrační list upravený podle připomínek
zdravotních pojišťoven byl na online jednání dne 2.12. schválen a bude zavedený do
Sazebníku zdravotních výkonů od 1.1.2023 pod kódem 81772.
• Orální glukózový toleranční test (oGTT) – RNDr. Gotzmannová připravuje návrh nového
registrační listu.
• Screening vrozených vývojových vad – stále není schválen VZP.
• POCT na odběrových místech – požadavek zamítnut Sdružením praktických lékařů a
Společností všeobecného lékařství.

11.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
• Prostory v Lékařské domě pro odborné semináře biochemických laborantů jsou
zarezervovány.
• Členové výboru intenzivně pracují na aktualizaci příprav BIOLABu.

12.

Různé
• Příprava online voleb do výboru ČSKB v měsíci 2-3/2022:
- volební komise – složení odsouhlaseno
- aktualizace mailových adres
- I. kolo se uskuteční 14.-28.2.2022
- vyvěšení výsledku I. kola
- II. kolo proběhne ve dnech 14.-21.3.2022
• Ing. Stříž – výkonný ředitel CZEDMA informoval společně s kolegy o regulaci
diagnostických prostředků in vitro (IVDR) – nařízení Evropského parlamentu a Rady
k regulaci IVDR.
• Aliance pro implementaci regulí IVDR, kterou inicioval prof. Tomáš Kalina z České
společnosti pro analytickou cytometrii. Za ČSKB byla do Aliance navržena doc. Springer.

Příští jednání se koná dne 26.1.2022 v 9.30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha.

Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

