Zápis č. 28/2022
ze schůze výboru ČSKB dne 26.4.2022 v 10.00 hod.
v seminární místnosti ÚLBLD 1. LF UK a VFN v Praze, Praha 2
Přítomni:
RNDr. H. Benáková, M. Beranová, Mgr. M. Bunešová, doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D., RNDr. G. Louženský,
MUDr. P. Kubáč, MUDr. P. Malina, Ph.D., MUDr. R. Pikner, Ph.D., prof. MUDr. J. Racek, DrSc.,
MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D., doc. Ing. D. Springer, Ph.D., MUDr. M. Verner, prof. MUDr. T. Zima, DrSc.
Omluveni:
RNDr. D. Gotzmannová, MUDr. Petr Kocna, CSc.
hosté:
MUDr. Hložková – předsedkyně volební komise
P. Coufal, Mgr. Hauerová, Bc. Blažková, Mgr. Beránková - členové sekce biochemických laborantů

Schválený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.

Výsledky voleb, představení členů nového výboru ČSKB, výboru sekce biochemických laborantů a revizní komise. Tajná
volba nového předsedy výboru (řídí předsedkyně volební komise MUDr. Hložková)
Nový předseda přebírá vedení schůze, poděkování členům odstupujícího výboru, volba jednotlivých funkcí
Kontrola zápisu č. 27/2022
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
KVVPOZ
Různé

Výsledky voleb
• Předsedkyně volební komise MUDr. Hložková gratulovala členům nového výboru
ke zvolení a zároveň informovala o průběhu elektronických voleb.
Volby se konaly ve dnech 28.2.-14.3.2022, kdy proběhlo 1. kolo voleb ČSKB 2022.
Původní termín 14.-28.2.2022 byl zrušen na základě upozornění členů ČSKB na nesprávné
údaje v kandidátních listinách. Po provedené kontrole a opravě kandidátních listin byly
volby vyhlášeny znovu. Volby proběhly kombinovanou formou – elektronicky pro členy,
jejichž e-mailová adresa byla platná a korespondenční forma pro ostatní. Elektronickou část
včetně zpracování zajistila ČLS JEP. Elektronických voleb se zúčastnilo 240 hlasujících a
korespondenčních voleb 7 hlasujících.
Po elektronickém zpracování platných hlasovacích lístků a přičtení korespondenčních hlasů
postoupili do 2. kola voleb kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.
• Volební komise doporučuje ke zlepšení technického průběhu voleb:
- udržovat v aktuálním stavu e-mailové adresy v databázi členů
- mezi 1. a 2. kolem voleb ponechat minimálně 14 dnů pro sestavení kandidátní listiny
pro 2. kolo

- v případě ponechání možnosti korespondenční volby, zasílat volební lístky přímo
na předsedu volební komise, nikoliv na ČLS JEP
- vyřešit rozlišení VŠ (lékař, nelékař, laborant)
• Následně se přistoupilo k volbě předsedy výboru, kterou byla jednomyslně zvolena
doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
• Prof. Racek poděkoval členům výboru, revizní komisi a sekci biochemických laborantů.
2.

Volba dalších členů nového výboru – řídí nová předsedkyně
• Volbu členů nového výboru řídila již nová předsedkyně. Navrženi a odsouhlaseni byli:
Místopředseda: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Místopředseda, reprezentant IFCC, EFLM: MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
Vědecký sekretář: MUDr. Pavel Malina, Ph.D.
Pokladník: MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D.
Člen výboru: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
Člen výboru: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.
Revizní komise – předseda: MUDr. Miroslav Verner
Revizní komise – členové: RNDr. Hana Benáková, MBA; MUDr. Petr Kocna, CSc.

3.

Kontrola zápisu
• Zápis č. 27/2022 byl schválen bez připomínek.

4.

Doporučení společnosti
• Vzorec pro odhad glomerulární filtrace v Doporučení k diagnostice chronického
onemocnění ledvin – aktualizaci provede MUDr. Rajdl do 15.6.

5.

EFLM, IFCC, EC4, UEMS – MUDr. Pikner, prof. Racek, prof. Zima
• Kongres EuroMedLab 2021 se konal ve dnech 10.-14.4.2022 v Mnichově.
• Výzva pro „vstup“ do EFLM Academy – „block enrolment“ a zvýhodněná částka (€ 10
místo € 15) pro členy ČSKB, kteří by o členství stáli (MUDr. Malina zašle dotazník);
bude projednána s Monikou Šenderovou, ředitelkou ČLS JEP.
• Doc. Friedecký a další se zúčastní 3. strategické konference EFLM online ve dnech 27.28.5. 2022.
• WorldLab se uskuteční ve dnech 26.-30.6.2022 v Soulu, Jižní Korea.
• Volby do Executive Board IFCC – bez kandidáta ČSKB.
• Doc. Friedecký informoval výbor o průběhu jednání IFCC WG on Metabolomics.

6.

Lab Tests Online – prof. Racek
• https://www.labtestsonline.cz/ - návštěvnost portálu je 50-60 tis. individuálních
návštěvníků měsíčně.
• Prof. Racek informoval o jednání národní koordinační rady LTO dne 20.4. a konferenci
NZIP ze dne 7.4.2022.
• Po dohodě s CZEDMOU zůstane portál LTO ČR nekomerční.
• Bude ponechána dosavadní struktura – laboratorní testy, nemoci, screening• Probíhá aktualizace chybějících překladů.
• „Novinky“ – příspěvek 5/2022 – MUDr. Verner.

7.

Web ČSKB
• Členové výboru se budou pravidelně podílet na aktualizaci webových stránek společnosti.
• Vznikla pracovní skupina (Verner, Malina, Friedecký, Rajdl), která řídí změny na webu a
provede analýzu možností napojit stránky na sociální sítě.

8.

Akreditace a certifikace – Rada pro akreditaci – doc. Springer
• Školení interních auditorů – 9.9.2022, Lékařský dům v Praze
• Požadavky normy ISO 15189:2013 -16.12.2022, Lékařský dům v Praze

9.

Organizace odborných akcí
• Biolab 2022 – Praha, 5/2022
➢ 50. celostátní sjezd biochemických laborantů - Biolab se uskuteční
ve dnech 22.-24.5.2022 ve FN Motol.
• Imunoanalytické dny, Plzeň 27.-29.3.2022
➢ Doc. Springer informovala o konferenci, která se konala v březnu v Plzni.
• FONS, Pardubice ve dnech 18.-20.9.2022
➢ Sympozium Klinické biochemie se koná ve dnech 18.-20.9.2022, Univerzita
Pardubice.

10.

Časopis KBM a FONS
• Stále trvá výzva k publikování v odborném časopise Klinická biochemie a metabolismus.
Do KBM lze zasílat původní práce, přehledové články, kazuistiky i testování přístrojů.

11.

12.

Zpráva pokladníka
• Novým pokladníkem společnosti se stal MUDr. Daniel Rajdl.
• Výbor odsouhlasil odměnu ve výši 5000,- pro předsedkyni volební komise
MUDr. Hložkovou.
• SEKK – darovací smlouva ve výši 100.000,- Kč za účelem podpory odborné činnosti
ČSKB ke schválení u ČLS JEP.
• Jednou z podmínek členství společnosti je úhrada členského příspěvky 1x ročně.
Pokud člen společnosti po dobu 2 let neuhradí členský příspěvek, bude mu členství
automaticky zrušeno.
Zpráva vědeckého sekretáře – MUDr. Malina
• Výbor souhlasí s novým členstvím v ČSKB: Bc. Patricie Ulvrová, Praha;
RNDr. Soňa Vytisková, Ph.D., Brno; Mgr. David Rojík, Brno; Ing. Miroslava Jeřábková,
Rokycany; Bc. Filip Holík, Zlín; Ing. Miroslav Hinďoš, Praha; Mgr. Daniela Nováčková,
Trutnov; Tereza Trčková, DiS, Praha; RNDr. Jana Klápová, Benešov;
Mgr. Petra Bartošová, Dvůr Králové nad Labem; Ing. Karolína Janochová, Ph.D.,
Ostrava; Dagmar Hutterová, Brno; Petra Augustová, Olomouc; Ing. Klára Patáková, Zlín;
Bc. Nela Karásková, Praha; Ing. Adéla Jizerová, Ústí nad Labem; Bc. Jana Hejdová,
Milovice.
• Výbor souhlasí se žádostí Lenky Stanovské ucházející se o výkon posuzovatele NASKL.
• Výbor odsouhlasil dvě žádosti na snížení příspěvku z důvodu mateřské dovolené.
• Výzva k podání návrhů na ocenění:

❖ Cena ČSKB „Za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní
medicíny vydanou v roce 2021“ – uchazeč musí být první nebo korespondující
autor, pouze 1 práce. Cena je honorována odměnou ve výši 20.000,- Kč – bližší
info na webu společnosti.
❖ Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní
medicína za rok 2021“ – cena je honorována odměnou ve výši 20.000,- Kč.
Uzávěrka pro podání návrhů na udělení cen je 30.6.2022.
13.

Sazebník výkonů, zdravotní pojišťovny
• Screening vrozených vývojových vad: Společné stanovisko VZP, ČGPS, SLG a ČSKB –
prof. Zima obnoví jednání u VZP.
• Indikace genetických testů klinickým biochemikem (odbornost 881) – 2x zamítnuto na
VZP; prof. Racek připraví novou žádost na náměstka VZP.
• Návrh aktualizace výkonu Glukózový toleranční test (oGTT) bude projednán na MZ dne
3.5. a 2.6.2022 – za ČSKB se zúčastní Mgr. Bunešová.
• Stanovení GDF-15 – ze strany VZP došlo k omezení pouze pro Kardiocentra. Prof. Racek
odeslal k rukám MUDr. Brabcové z VZP žádost o vyjádření.

14.

Sekce biochemických laborantů – Mgr. Bunešová
• 27.4. se konal odborný seminář v Lékařském domě v Praze, účast 100 posluchačů,
tématem byla preanalytická fáze laboratorního vyšetření; velmi kladné odezvy
od posluchačů.
• 27.4. se uskutečnilo jednání starého i nového výboru biochemických laborantů, kde
proběhla tajná volba předsedy sekce BL, kdy byla jednomyslně zvolena Mgr. Martina
Bunešová, MBA, která se následně ujala vedení jednání výboru.
Po další tajné volbě došlo k rozdělení úkolů jednotlivých členů výboru:
Mgr. Veronika Hauerová – místopředsedkyně
Bc. Jana Blažková – vědecká sekretářka
Petr Coufal – člen výboru
Mgr. Hana Beránková – členka výboru
• Web společnosti – předsedkyně zajistí společně se členy výboru biochemických
laborantů, provedení změn a aktualizace informaci v oblasti týkající se biochemických
laborantů.
• Členové výboru finišují se závěrečnými přípravami 50. výročního sjezdu BIOLAB2022
• NCONZO informovalo předsedkyni o připravovaných „Fokusních skupinách“, jejichž
úkolem je příprava podnětů ke změnám ve specializačním, celoživotním i pregraduálním
vzdělávání pro profesi zdravotní laborant.
Upřesňující informace mají být předány předsedkyním odborných laborantských
společností na semináři v Brně, NCONZE dne 9.6. Následně bude předsedkyně
informovat členskou základnu.

15.

Různé
• Aliance pro implementaci regulí IVDR – jednání se v 1/2022 zúčastnila doc. Springer.
• Zpráva z valné hromady CZEDMA ze dne 23.3.2022.
• Projekt „Hypotyreóza v těhotenství“ má být ukončen na podzim 2022.
• Certifikovaný kurz akreditovaný IPVZ – Farmakokinetické zhodnocení hladiny léčiva
(kód 99113) – online jednání dne 26.1. – doc. Springer, prof. Racek.
• Výbor nominoval prof. Vítka na Cenu předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikaci.
• Stanovisko výboru ČSKB k posuzování kvality laboratoří organizací NASKL ČLS JEP.
• Porada supervizorů SEKK odbornosti klinická biochemie se uskuteční dne 26.5.
v Pardubicích – zúčastní se prof. Zima.
• Odborný seminář firmy DiaSorin se koná ve dnech 2.-3.6.2022 – výbor souhlasí
s použitím loga ČSKB (5000,- Kč).
• Nominace odborníků pro akreditační komise pro lékaře a farmaceuty – prof. Průša,
prof. Racek, prof. Zima.
• Návrh novely Seznamu zdravotních výkonů – chybí sdílení výkonu 18024 pro odbornost
801 – prof. Racek zaslal žádost o doplnění na MZ ČR.
• Setkání představitelů organizačních složek ČLS JEP dne 17.5. se za ČSKB zúčastní
doc. Springer.

Příští jednání se koná dne 15.6.2022 v 9.30 hod. v seminární místnosti ÚLBLD, VFN Praha.
Zapsala: M. Beranová
Za správnost: členové výboru

