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Zpráva č. 11 z jednání výboru ČSKB  
březen 2007 
 
Přítomni:  
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, Prof. MUDr. A.Jabor, CSc., 
RNDr. G. Louženský, prof. MUDr. J.Racek, DrSc., RNDr. M. Radina, pí Z. Rychnovská,CSc., Ing. L. Šprongl, 
Ing. J.Vávrová, Ph.D., prof. MUDr. T. Zima, DrSc.  
 
Omluven: prof. MUDr. V. Palička,CSc 
Hosté: MUDr. S. Šťastná, CSc. 
 
1. Kontrola a schválení zápisu č.10 

Zápis č.10 byl schválen bez připomínek. 
 
2. Doporučení společnosti – SIKK – Ing. Šprongl, prof. Zima 

• Ing. Šprongl seznámil výbor s návrhem Doporučení o vnitřní kontrole kvality Příloha č.1, který připravila 
pracovní skupina. Tento návrh je zveřejněn na webu společnosti na adrese:  
http://www.cskb.cz/Doporuceni/SIKK/revize_2006/Dop_SIKK_revize_20070313.pdf a do 30.4.2007 
mohou členové společnosti zasílat své připomínky ing. Špronglovi. Návrh a připomínky doporučení 
budou projednány na květnovém zasedání výboru. 

 
3. Novorozenecký screening dědičkých metabolických poruch – úprava kalkulačního listu  

- MUDr. Šťastná 
• MUDr. Šťastná předložila upravený návrh kalkulace výkonu (čas nositele výkonu – 2 minuty, životnost 

přístroje max. 6 let), se kterým výbor vyslovil souhlas. RNDr. Gotzmannová a MUDr. Šťastná připraví 
dopis pro MZ ČR a VZP do 20.3.2007.  

4. KBM – dodatek smlouvy s LexisNexis, přehled inzerce, Ing. Vávrová, prof. Zima 
• Výbor obdržel od nakladatele časopisu KBM návrh dvou verzí řešení právních vztahů LexisNexis s ČLS 

JEP, první navrhuje dodatek č.2 ke stávající smlouvě, druhá je návrhem nové smlouvy mezi oběma 
subjekty. Výbor považuje za významné konzultovat obě varianty s právníkem, prof. Zima požádá za tímto 
účelem  ČLS JEP o poskytnutí kopií smluv uzavřených mezi ČLS JEP a LexisNexis CZ s.r.o., tedy 
smlouvy o dílo ze dne 26.11.2004 a dodatku z ledna 2006, výbor na základě právního rozboru rozhodne o 
dalším postupu.  

5. Personální vybavení pracovišť – prof. Racek, RNDr. Gotzmannová 
• Prof. Racek a dr. Gotzmannová navrhli ponechat nezměněné nepodkročitelné personální minimum u 

laboratoří odbornosti 801, poskytujících služby pro aktutní lůžkovou péči. Naproti tomu u laboratoří 
pracujících pro praktické lékaře a odborné specialisty doporučují poněkud snížit nepodkročitelné 
minimum. Po delší diskusi se zdá být přijatelný souhrnný úvazek lékaře a analytika v těchto laboratořích 
minimálně 1,0, přičemž ten, který je ve vedoucí funkci, musí mít úvazek nejméně 0,8 (požadavek ČLK 
pro vedoucí lékaře oddělení). Definitivní schválení návrhu bylo odloženo na příští schůzi výboru ČSKB.  

6. NASKL – požadavky Rady – prof. Jabor 
• Prof. Jabor seznámil výbor s požadavky Rady pro akreditaci a předložil dokument "Nepodkročitelné meze 

v odbornosti 801" po úpravách ve smyslu diskuse na jednání výboru 8.3.2007. Příloha č.2  
  

7. Organizace odborných akcí  - Sjezd ČSKB 2007 - informace - prof. Zima 
• Byl předložen definitivní odborný program sjezdu. Příloha č. 3 
• V rámci společenského programu Sjezdu ČSKB bylo vybráno představení -Bez předsudků s J. Paulovou a 

P. Zedníčkem. 
• Informace o sjezdu bude na www stránkách společnosti zdůrazněna. 
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• Prof. Zima projedná s CBT, aby byly internetové stránky Sjezdu ČSKB zachovány pro přístup členům 
společnosti i nadále po skončení sjezdu a aby CBT připravilo 1 sranu A4 – inzerce sjezdu do čísla 2 KBM. 

 
8. FONS 

• Společnost  STAPRO s.r.o předložila návrh Smlouvy o spolupráci při vydávání informačního bulletinu 
FONS. Členové výboru mají ke smlouvě výhrady a připomínky a návrhy ke smlouvě projednají na příštím 
zasedání výboru společnosti.  

 
9. EC4 – prof. Zima, prof. Jabor 

• Prof. Zima seznámil výbor společnosti s dopisem presidenta FESCC a EC4 presidenta ohledně návrhů a 
struktury výboru EFCC. Výbor vzal na vědomí informaci o návrzích do Executive Boardu EFCC a 
rozhodl, že nebude nikoho nominovat. Každá ze společností je zastoupená presidentem společnosti a 
jedním národním reprezentantem. Výbor jako národního representanta schválil prof. Jabora. 

 
10. Zpráva vědeckého sekretáře – Ing. Vávrová 

• Ing. Vávrová předložila členům výboru ke schválení přihlášku V. Klenovcové (Praha), která byla 
schválena, druhá žádost nemohla být přijata vzhledem k tomu, že žadatelka byla z důvodu neplacení 
příspěvků vyřazena z evidence v r.2002, výbor souhlasí, že členstv může být obnoveno, pokud žadatelka 
vyrovná dluh u ČLS JEP, v případě členství ČSKB lze členství v období 2003-2006 považovat poté za 
přerušení členství . 

• Výbor souhlasí s udělením cestovních grantů pro účast na Euromedlabu v Amsterdamu: 
 Mgr.Kateřině Andelové za práci 
− K. Andelová et al.: Development and evaluation of a method for diagnosis of heparin-induced 

thrombocytopenia 
 MUDr. Romanu Cibulkovi za práci 
− Cibulka R et al.: Asymmetric dimethylarginine (ADMA) as a novel prognostic factor for 

survival in hemodialysis patiens 
 RNDr. Martině Ulrychové za práci 
− Ulrychova M et al.: Determination of metanephrines in plasma and urine by HPLC-ED  

 Dle rozhodnutí výboru ČSKB obdrželi žadatelé o cestovní grant ČSKB pro účast na Euromedlabu 
informaci o kladném vyřízení. 

• Výbor projednal a schválil udělení cestovního grantu pro účast na kongresu „The 5th European Congress 
in newborn Screening“, Reykjavik, Iceland, 10.-12. 6. 2007 

 RNDr.Davidu Friedeckému, Ph.D. za práci 
− Friedecky D. et al.: Mass spectrometric properties of aminoimidazole ribosomes 

• Výbor schválil návrh ing. Vávrové na vypsání grantů pro aktivní účastníky na sjezdu ČSKB Příloha č.4. 
Informace bude neprodleně zveřejněna na webu a rozeslána elektronickou poštou. 

• Výbor projednal podmínky ceny společnosti Olympus C+S a ČSKB o nejlepší disertační práci z oblasti 
laboratorní diagnostiky a akceptoval upřesnění textu navrhované vědeckou sekretářkou v zájmu zachování 
kontinuity s předchozí realizací této ceny. Výbor děkuje  společnosti Olympus C+S za podporu. Příloha 
č.5.  Informace bude neprodleně zveřejněna na webu a rozeslána elektronickou poštou. 

 
11. Web společnosti – Ing. Vávrová, RNDr. Radina 

•  Výbor diskutoval předložené návrhy týkající se nové podoby webu společnosti. Výbor doporučuje před 
závěrečným rozhodnutím uskutečnit společné jednání ing. Vávrové, dr. Davida Friedeckého, dr. Radiny 
a zástupce společnosti IBA. Výbor vyřadil z dalšího projednávní nabídku společnosti Medima. Předseda 
společnosti o tom vyrozumí zástupce společnosti Medima.  

 
12. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská 

• Z. Rychnovská informovala o jednání s vedoucí laborantkou J. Blažkovou z ÚKBD LF a FN Hradec 
Králové o zajištění opakování odborného programu pracovní konference sekce biochemických laborantů 
ze dne 22.3.2007 . 
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• Kreditní komisi ČAS byly odeslány požadavky pro zařazení do kreditního systému ČAS pracovní 
konference sekce biochemických laborantů (22.3.2007 v Praze), kurzu „Novinky v klinické biochemii II“ 
(13.-15.2007 v Nových Hradech) a XXV. SETKÁNÍ BIOCHEMIKŮ Královéhradeckého, Pardubického a 
Jihočeského regionu (Trutnov 23.– 25. května 2007) 

• Z. Rychnovská předložila předběžný odborný program regionální konference sekce biochemických 
laborantů, která bude uspořádána 11.5.2007 v Prostějově. Příloha č. 6 Přípravou jsou pověřeni vedoucí 
laborantka OKB Nemocnice Prostějov Vladimíra Pěnčíková a za výbor sekce biochemických laborantů 
Miloš Nejedlý. Výbor sekce BL na svém jednání 14.3.2007 projedná návrh pořadatelů na uspořádání této 
konference jako dvoudenní akce s možností prohlídky tamního pracoviště OKB. 

13. Různé 
• Prof. Zima zaslal blahopřejný dopis nově zvolené předsedkyni Slovenské společnosti pro klinickou 

biochemii.MUDr. K. Daňové. 
• Prof. Zima předložil výboru dopis RNDr. Ondry z OKBH Litvínov, který se týká dodatkové dovolené pro 

pracovníky, kteří pracují s biologickými a potenciálně infekčními materiály (zákon č. 262/2006 Sb.). 
Výbor doporučuje RNDr. Ondrovi obrátit se v této otázce na orgány ochrany veřejného zdraví nebo nebo 
příslušnou hygienckou službu. 

• Na základě dotazu MZČR zašle Prof. Zima Mgr. Žižňavské z MZ ČR informaci, že ČSKB nevede žádný 
registr. 

• Prof. Zima předložil výboru návrh Společnosti lékařské genetiky týkající se odborné kvalifikace personálu 
laboratoří provádějících genetické testování a uvolňování výsledků a požádala ČSKB o stanovisko.Výbor 
diskutoval o otázce provádění laboratorních vyšetření, interpretaci nálezu a klinického hodnocení. Prof. 
Zima zašle dopis se stanoviskem společnosti prof. Brdičkovi a vyzve společnost lékařské genetiky 
k dalšímu jednání. 

•  Prof. Zima informoval o možnosti navrhnout publikaci na Cenu předsednictva ČLS JEP za rok 2006. 
Výbor schválil navrhnout monografii J. Racka – Klinická biochemie. 

 
 
Příští jednání: 11.4.2007  v   9,30 Praha, FP Karlovo nám.32, 3.p., č.dv.350!!!!! 

17.5.2007  v 10,00 Praha 
20.6.2007  v   9,30 Praha  
 

Zapsala M. Beranová    
Za správnost: T.Zima a členové výboru  
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Příloha č. 1 
 
Doporučení o vnitřní kontrole kvality  
Autoři:  B. Friedecký, J. Kratochvíla, Z. Kubíček, J. Minář, M. Pollak, M. Radina, L. Stančík, L. Šprongl, M. Verner, F 
Všianský  
 
 
1. Úvod 
Vnitřní kontrola kvality je jedním z nástrojů k zajištění bezpečí pacientů. 
Kontrola kvality v klinické laboratoři je systém vytvořený  ke zvýšení pravděpodobnosti, že každý výsledek vydaný 
laboratoří je validní a použitelný lékaři při diagnostickém a terapeutickém rozhodovacím procesu. Cílem kontroly kvality je 
detekovat a minimalizovat analytické chyby,  které mohou negativně ovlivnit rozhodovací medicínský proces. V praxi 
laboratoř měří kontrolní vzorky a porovnává je s očekávanými hodnotami. 
 
Doporučení by mělo pomoci laboratořím všech typů (bez ohledu na velikost, spektrum a četnost testů) vytvořit vlastní 
funkční systém kontroly kvality.  
 
Systém by měl být: 

- jednoduchý 
- přehledný 
- ekonomický 
- účinný 
- v souladu s legislativními požadavky (direktiva EU IVD MD) 
- v souladu s odbornými poznatky 
- v souladu s normativními požadavky  
- pomoci při stanovení analytických znaků metod 

 
V systému je potřeba nastavit: 

- použité kontrolní materiály 
- frekvenci měření 
- způsob hodnocení výsledků 

 
 
2. Volba kontrolního materiálu 
 
Kontrolní vzorky by měly být pokud možno na bázi lidské matrice. Možné je  používat materiály jak s cílovými hodnotami, 
tak bez nich. Vhodnější jsou materiály na kapalné fázi (méně doplňkových látek, menší možnost chyby při rozpouštění). 
Doporučuje se provádět kontrolní měření na dvou hladinách (lépe je však pracovat na třech hladinách), optimálně od 
jednoho výrobce. Koncentrace analytů by se pokud možno měly blížit klinicky rozhodujícím hladinám.  
Postup pro ověření nebo stanovení cílových hodnot kontrolního materiálu závisí na rozhodnutí odpovědného analytika 
laboratoře, minimem je  20 měření v intervalu 5 dnů. 
Při práci s kontrolními materiály je vždy nutno dodržovat pokyny výrobce. 
 
 
3. Frekvence 
 
Substráty, enzymy a elektrolyty. 
Všechny hladiny minimálně jednou za analytickou sérii, která odpovídá jedné pracovní směně. Maximální přípustná doba 
analytické série je 24 hodin. 
Parametry ABR. 
Všechny 3 hladiny jednou denně, nejlépe vždy po 8 hodinách jedna hladina. 

 
Ostatní analyty. 
Optimem 3 hladiny denně, minimálně pak střídavě jedna hladina denně.  
Kontrolní vzorky se měří vždy pouze pro analýzy, které se ten den zajišťují. 
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Další podmínkou je, měřit kontrolní vzorky vždy po výměně reagencií, po kalibraci, po servisním zásahu v analytické části 
přístroje a při pochybnostech o funkci analytického systému. 

 
4. Nastavení systému a hodnocení. 
Hodnocení je nutné rozdělit na krátkodobé (reakce na výsledky a rozhodnutí s tím související) a dlouhodobé (změny 
v nastavení systému, hodnocení analytických parametrů). 
Nástrojem pro krátkodobé hodnocení jsou regulační diagramy, pro dlouhodobé hodnocení se používají indexy spolehlivosti. 
Zamýšlená jakost je obvykle vyjádřena termínem celkové povolená chyby (TEa – Total Error Allowable) , kterou můžeme 
buď odhadnout  z biologických variabilit nebo použít hodnoty doporučené odbornými společnostmi pro externí hodnocení 
kvality (EHK).  
 
Vzorky se  měří jako pacientské. Výsledky je pak nutno ihned vyhodnotit. Jednou měsíčně kontrolovat, zda se nemění 
analytické parametry.  
 
Všechny výsledky je nutno uchovávat po dobu určenou platnou legislativou. 
 
Nastavení vnitřní kontroly kvality se ověří výsledky z EHK. Při zjištěných neshodách  je třeba prověřit celý systém. 
 
4. Využití výsledků 
 
Výsledky získané v procesu interní kontroly kvality lze použít pro validaci a verifikaci metod, stejně jako při odhadu 
rozšířené nejistoty metod. 
 
 
Poznámka: Do září 2007 bude vydán edukační materiál o vnitřní kontrole kvality. 
 
 
5. Literatura 
 
Burtis A. C., Ashwood E. R., Bruns D. E.: Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Elsevier Saunders, 2006,  
Fraser C. G.: Biological Variation, AACC, 2001 
Kaplan L. A., Pesce A. J., Kazmierczak S. C.: Clinical Chemistry; Theory, Analysis, Correlation, Mosby, 2003,  
Lewandrowski K.: Clinical Chemistry; Laboratory management and Clinical Correlations, Lippincott/Williams and Wilkins, 2002,  
Westgard J. O., Barry P. L.: Cost-Effective Quality Control: Managing the Quality and Productivity of Analytical Processes, AACC, 1995 
Westgard J. O.: Six Sigma Quality Design and Control, Westgard QC Inc., 2001 
Westgard J. O.: Basic Planning for Quality, Westgard QC Inc., 2000 
Westgard .J. O.: Basic QC Practices, Westgard QC Inc., 1998 
Westgard J. O., Smith F. A., Mountain P. J., Boss B.: Design and assessment of average of normals (AON) patient data algorithms to 
maximaze run lengths for automatic process control, Clin. Chem. 42:10, 1683-1688, 1996 
Neubauer A. S.: The EWMA control chart: properties and comparison with other quality-control procedures by computer simulation, Clin. 
Chem. 43:4, 594-601, 1997 
Dechert J., Case E. K.: Multivariete approach to quality control in clinical chemistry, Clin. Chem. 44:9, 1959-1963, 1998 
ISO EN 15189:2003 
ISO ČSN 15189:2004 
ISO EN 22870:2006 
ISO ČSN 17025 
 
www.westgard.com  
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Příloha č. 2 
 
Nepodkročitelné meze jednotlivých laboratorních oborů 
 
Poznámka: tento text "Nepodkročitelné meze pro odbornost 801 - klinická biochemie" je v současné 
době aktualizován výborem ČSKB 
 
1) Definice laboratoře 
 

Odbornost Definice laboratoře 
Obecně Laboratoř provádějící alespoň jedno vyšetření odbornosti 

801 pro klinické účely, pokud nepatří mezi sdílené výkony. 
801- Klinická 
biochemie 

Laboratoř provádějící 
laboratorní screening 
vrozených vývojových 
vad v prvním a druhém 
trimestru těhotenství 

Pracoviště vedené v Registru laboratoří zabývajících se 
biochemickým screeningem vrozených vývojových vad v 1. a 
2. trimetru těhotenství. 

 
2) Nepodkročitelné meze personál laboratoře 
 

Odbornost Rozdělení dle typu 
laboratoře 

Popis nepodkročitelné meze personálního vybavení 
laboratoře 

Laboratoř poskytující 
služby pro akutní 
lůžkovou péči 

- úvazek plně kvalifikovaného lékaře: min. 0,5, pokud je ve 
funkci vedoucího lékaře pak min. 0,8. Pokud na pracovišti 
provádí lékařské činnosti pouze lékař, který nesplňuje 
podmínky k samostatnému výkonu lékařské praxe, musí 
pracovat pod dohledem lektora se splněním podmínky 
reálné fyzické dostupnosti lektora pro školence v pracovní 
době do 1 hodiny. 

- úvazek plně kvalifikovaného analytika: min. 0,5, pokud je 
ve vedoucí funkci pak min. 0,8. Pokud na pracovišti 
provádí analytické činnosti pouze analytik, který nesplňuje 
podmínky k samostatnému výkonu praxe, musí být 
splněny podmínky reálné fyzické dostupnosti 
kvalifikovaného analytika pro školence v pracovní době do 
1 hodiny. 

- dostupnost: fyzická denní přítomnost obou odborníků 

801- Klinická 
biochemie 

Laboratoř poskytující 
služby pro ambulantní 
specialisty a praktické 
lékaře 

Původní varianta 
- úvazek plně kvalifikovaného lékaře: min. 0,5, pokud je ve 

funkci vedoucího lékaře pak min. 0,8. Pokud na pracovišti 
provádí lékařské činnosti pouze lékař, který nesplňuje 
podmínky k samostatnému výkonu lékařské praxe, musí 
pracovat pod dohledem lektora se splněním podmínky 
reálné fyzické dostupnosti lektora pro školence v pracovní 
době do 1 hodiny. 

- úvazek plně kvalifikovaného analytika: min. 0,5, pokud je 
ve vedoucí funkci pak min. 0,8. Pokud na pracovišti 
provádí analytické činnosti pouze analytik, který nesplňuje 
podmínky k samostatnému výkonu praxe, musí být 
splněny podmínky reálné fyzické dostupnosti 
kvalifikovaného analytika pro školence v pracovní době do 
1 hodiny. 

- dostupnost: fyzická denní přítomnost alespoň jednoho z 
odborníků, druhý denně dostupný pro poskytování 
telefonických konzultací 
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Navrhovaná, dosud neschválená varianta 
-     součet úvazků plně kvalifikovaného lékaře a plně 
kvalifikovaného analytika min. 1,0, pro pracovníka ve vedoucí 
funkci minimálně 0,8, pro druhého odborníka minimálně 0,2.  
-     dostupnost: fyzická denní přítomnost vedoucího 
pracovníka, druhý denně dostupný pro poskytování 
telefonických konzultací 

Laboratoř provádějící 
laboratorní screening 
vrozených vývojových 
vad v prvním a druhém 
trimestru těhotenství 

- Laboratoř musí mít pracovníka odpovědného za 
provádění screeningu a za systém vnitřní i externí kontroly 
kvality (vysokoškolsky vzdělaný pracovník se 
specializovanou způsobilostí v klinickém laboratorním 
oboru). 

Laboratoř provádějící 
vyšetřování likvoru 

- Předpokladem pro získání certifikátu od České 
společnosti pro klinickou cytologii k provádění 
cytologických vyšetření likvoru je úspěšné absolvování 
zkoušky, při které uchazeč analyzuje cytologické 
preparáty mozkomíšního moku 

- Odbornou způsobilost v oblasti cytologie likvoru získává  
vysokoškolák pracující na pracovištích klinické biochemie 
ověřením znalostí před tříčlennou komisí jmenovanou 
katedrou patologie IPVZ. 

Obecně - Plně kvalifikovaným lékařem se rozumí lékař s nejvyšším 
stupněm postgraduálního vzdělání v oboru klinická 
biochemie a 10 lety praxe v oboru (Koncepce oboru KB 
2.3.3, v části definující kvalifikační předpoklady pro 
vedoucí funkce).  

- Není-li na pracovišti takový lékař, doporučený postup je 
následující (Závazné stanovisko ČLK 2/2002, článek 4):  
- Pokud na pracovišti provádí lékařské činnosti pouze 

lékař, který nesplňuje podmínky k samostatnému 
výkonu lékařské praxe, musí pracovat pod dohledem 
lektora. 

- Lektor - podle Závazného stanoviska ČLK 1/2000 
článek 1 je lektorem pouze držitel licence „Lektor v 
lékařské praxi“. Lektor dohlíží na odbornou stránku 
výkonu lékařské profese školence, průběžně 
prověřuje jeho teoretické znalosti i osvojení 
praktických dovedností, zadává školenci úkoly a ve 
spolupráci se zaměstnavatelem školence (pokud je 
školenec v zaměstnaneckém poměru) rozhoduje o 
účasti školence na vědeckých a vzdělávacích akcích 
a projektech. Lektor může školit více školenců, 
nejvýše však tři. 

- Plně kvalifikovaným analytikem, resp. farmaceutem se 
rozumí specialista s nejvyšším stupněm postgraduálního 
vzdělání v oboru a 10 lety praxe v oboru (Koncepce oboru 
KB 2.3.3, v části definující kvalifikační předpoklady pro 
vedoucí funkce). Pokud na pracovišti provádí analytické 
činnosti pouze analytik, který nesplňuje podmínky k 
samostatnému výkonu praxe, musí pracovat pod 
dohledem kvalifikovaného analytika. 

- Pokud na pracovišti klinické biochemie pracuje lékař 
nesplňující podmínky k samostatnému výkonu lékařské 
praxe (pracující pod dohledem lektora) a současně 
analytik nesplňující podmínky k samostatnému výkonu 
praxe (pracující pod dohledem kvalifikovaného analytika), 
nepovažuje se požadavek na personální vybavení 
pracoviště za splněný. 
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3) Minimální požadavky na přístroje a pomůcky v laboratoři 
 

Odbornost Nepodkročitelné meze přístrojového vybavení 
801- Klinická 
biochemie 

ČSKB nepřipravuje žádné seznamy přípustných vyšetření a nedomnívá se, že omezení 
tímto způsobem je vhodný nástroj zajištění kvality. Za prioritní se považuje personální 
zajištění kvalifikovanými odborníky. 

 
4) Minimální požadavky na počet a spektrum vyšetření/rok 
 

Odbornost Nepodkročitelné meze minimálního počtu vyšetření / rok nebo spektra nabízených 
vyšetření 

Laboratoř provádějící 
laboratorní screening 
vrozených vývojových 
vad v prvním a druhém 
trimestru těhotenství 

Doložitelné provádění minimálně 1 000 screeningových 
vyšetření ročně, což platí jak pro první I., tak i pro II. trimestr, 
aby byly spolehlivě určeny mediány stanovovaných analytů 
pro daný gestační věk. 

801- Klinická 
biochemie 

Laboratoř provádějící 
vyšetřování likvoru 

Minimální počet likvorových analýz by měl být 100 za 
kalendářní rok, laboratoře s nižším počtem vyšetření by pak 
měly být metodicky napojeny na laboratoř provádějící 
likvorologickou diagnostiku v počtu vyšším než 200 analýz 
ročně. Metodickým napojením se rozumí nejméně edukace 
pracovníků 1x ročně. 
Laboratoř provádějící vyšetření likvoru musí zajistit 
provedení těchto analýz statimově: 
 1. Vzhled likvoru 
 2. Stanovení celkové bílkoviny kvantitativně 
 3. Stanovení glukózy 
 4. Stanovení laktátu 
 5. Kvantitativní cytologické zhodnocení 
 6. Kvalitativní cytologické zhodnocení 
 7. Spektrofotometrie likvoru  
Výsledek statim je nutné vydat do 1 hodiny po přijetí 
materiálu v laboratoři. 

 
5) Minimální požadavky na vnitřní kontrolu kvality (VKK, IQC) 
 

Odbornost Nepodkročitelné meze požadavků na vnitřní kontrolu kvality (VKK, IQC) 
 Obecně Laboratoř musí mít zaveden funkční systém interní kontroly 

kvality v souladu s požadavky doporučení ČSKB, norem ISO 
17025, 15189/2003 a/nebo Národních akreditačních 
standardů a musí prokazatelně doložit reakci na chybné 
výsledky v IQC. 

 
6) Minimální požadavky na externí hodnocení kvality (EHK, EQA, MPZ, PT) 
 

Odbornost Nepodkročitelné meze požadavků na externí hodnocení kvality (EHK, EQA, MPZ, 
PT) 

Laboratoř provádějící 
laboratorní screening 
vrozených vývojových 
vad v prvním a druhém 
trimestru těhotenství 

Laboratoř se musí zúčastňovat externího hodnocení kvality 
nejméně ve 2 kontrolních cyklech ročně a vlastnit platné 
příslušné certifikáty/osvědčení. 

801- Klinická 
biochemie 

Laboratoř provádějící 
vyšetřování likvoru 

Platné osvědčení o účasti v systémech externího hodnocení 
kvality (EHK) zaměřené na analýzu likvoru (s ohledem na 
dokument "Certifikace", schváleného odbornými společnostmi 
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pro příslušný kalendářní rok). 
Obecně Specifikace souboru metod, pro který laboratoř musí plnit 

kriteria úspěšnosti EHK s certifikátem návaznosti nebo 
porovnatelnosti: 
v séru: Na, K, urea, kreatinin, glukóza, cholesterol, bilirubin, 
ALT, ALP, GMT, albumin, CRP, TGL, Ca, pH, pCO2, pO2, 
troponin I (troponin T), glykovaný hemoglobin, osmolalita 
v moči: Na, K, urea, kreatinin, osmolalita 
Obecný algoritmus pro případ laboratoří, které mají výjimečné 
spektrum metod mimo toto navrhované spektrum bude 
požadovat doložení certifikátu úspěšnosti v EQA v rámci 
svého spektra metod, pokud tato EQA v zemích EU je 
zavedena. Případy těchto laboratoří budou řešeny 
individuálně. 

 
7) Jiné 
 

Odbornost Jiné 
Laboratoř provádějící 
laboratorní screening 
vrozených vývojových 
vad v prvním a druhém 
trimestru těhotenství 

Laboratoř musí spolupracovat s ošetřujícím gynekologem a 
genetickým pracovištěm, které provádí konečné 
vyhodnocení screeningu. Ostatní podmínky včetně výpočtu 
rizika a sdělování výsledků jsou součástí odborného 
doporučení ČSKB. 

801- Klinická 
biochemie 

Obecně Dodržovat doporučení a stanoviska ČSKB. 
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Příloha č. 3 
 
Odborný program 
 
ČČČAAASSSOOOVVVÝÝÝ   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM   ///    TTTIIIMMMEEE   SSSCCCHHHEEEDDDUUULLLEEE   

 

23. 9. 2007 - neděle / Sunday 

o 9.00 - 20.00  Registrace / Registration 
o 10.00 – 13.00 Prohlídka Centrálních laboratoří NCB / Visit of the Central Laboratory NCB 
o 13.30   Zahájení sjezdu / Opening of the Congress 
o 13.30 - 14.10 Honorary Lecture (Prof. MUDr. M. Engliš DrSc.) Jak jsem se mýlil (v medicíně) / How 

I went wrong (in medicine). 
o 14.10 – 15.10      Stefan Grebe Application of mass spectrometry in clinical laboratories 
o 15.30 – 17.30  Diagnostika sepse / Diagnostics of sepsis…. (Palička V., Průcha M.) 

 Novák I. (Plzeň)  : Sepse: patofyziologie, klinicka manifestace 
 Palička V. (Hradec Králové): Molekularne biologicke techniky v diagnostice infekčnich agens u 

septickych stavu 
 Bauer M. (Germany) - Molecular biology of sepsis 
 Prucha M. (NH Praha): Laboratorni diagnostika sepse 
 Jindrak V. (NH Praha): Strategie  ATB terapie u sepse 

o 20.30   Společenský večer / Social Evening 

24. 9. 2007 – pondělí / Monday 

o 8.30 -10.30  Hemokoagulace / Haemocoagulation (Malý V., Penka M.) 
 Malý J.(Hradec Králové) Patofyziologie sepse a význam změn hemostázy v sepsi  
 Zenahliková Z. a spol. (Praha) Praktické důsledky změn hemostázy při sepsi- vlastní výsledky 
 Kvasnička J. (Praha) Diagnostika  koagulačních poruch u sepse  
 Penka M. (Brno) Terapie změn hemostázy při sepsi 
 Blatný J. (Brno) Zvláštnosti léčby změn hemostázy při meningokové sepsi u dětí  

o 11.00 -13.00  Nefrologie / Nephrology (Racek J., Zima T.) 
 Tesař, V.: Patogeneze proteinurie 
 Sulková-Dusilová, S: Minerálová a kostní porucha při selhání ledvin (CKD-MBD) – 

význam laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi 
 Opatrná, S.: Postavení peritoneální dialýzy v rámci integrované péče o nemocné s chronickým 

selháním ledvin 
 Kalousová M., Zima, T.: Netradiční markery spojené s kardiovaskulárním rizikem u 

hemodialyzovaných pacientů. 
 Racek, J., Rajdl, D., Eiselt, J., Malánová, L., Široká, R., Cibulka, R., Trefil, L.: Asymetrický 

dimetylarginin jako nový ukazatel přežití u hemodialyzovaných nemocných 
 Jabor, A., Franeková, J., Friedecký, B.: Praktické poznámky k vyšetření funkce ledvin  

o 14.00-16.00  Personalizovaná laboratorní medicína / Personalized laboratory medicine                       
(A. Jabor, M. Verner) 

 Canick J (USA) –Practical performance of screening in first and second trimestr in U.S. usage 
advantages of integrated screening. 

 Poledne R.(Praha) – Co všechno je součástí interpretace laboratorního vyšetření - hs CRP jako 
příklad 

 Palička V. (Hradec Králové)– Klinická povaha laboratoře v budoucích letech 
 Friedecký B. (Hradec Králové)- Chyby v laboratorní medicíně a klinický režim (governance) 
 Sečník P.(SR) – Role lékaře v klinické laboratoři 
 Verner M. Č. Budějovice – Hledání zdrojů pro personalizovanou medicínu. 

o 16.15-17.30  Plenární schůze / Plenary Meeting 
o 20.00   Divadelní představení / Theatre Performance 
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 25.9.2007 – úterý / Tuesday 

o 8.00 - 9.30 Toxikologie / Toxicology (Balíková M. , Voříšek V.) 
 Křenová M.: Je náhodné požití ethylénglykolu nebezpečné? 
 Senft V.: Problematika intoxikací olovem 
 Slanař O.: Geneticky podmíněná toxicita léčiv 
 Staňková M.: Intoxikace léčivy-laboratorní diagnostika 
 Balíková M.: Abuzus návykových látek a forenzní analýzy ve vlasech 
 Voříšek V.: Využití lineární iontové pasti v toxikologických vyšetřeních 
 Marešová V.: Validace toxikologických metod 

o 10.00 -12.00  Farmakogenomika / Pharmacogenomics………. (Radina M., Valík D.) 
 Wong S. (USA) – Pharmacogenomics: past, present and future 
 Valik D.(Brno) – Farmakogenetické a metabolické biomarkery v predikci odpovědi na léčbu: 

možné aplikace v protinádorové chemoterapii 
 Zima T., Slanař O., Dražďáková M.(Praha) – Diagnostika deficience cytochromu P450 
 Radina M. (Nový Jičín) – Farmakogenetické aspekty terapie antikoagulancii 

o 12.30-14.00 Nové techniky v biochemii a molekulární biologii / New technologies in biochemistry    
and molecular biology… (Adam T., Štern P.) 

 Ansorge W. (SRN) – Novel Techniques for Gene Expression 
 Kožich V.(Praha) – název v procesu…. 
 Foret F. (Brno) - Mikrofluidika a hmotnostní spektrometrie - nove smery v bioanalyze" 

"Microfluidics and mass spectrometry - new trends in bioanalysis 
o 14.15 Ukončení sjezdu / Closing of the Congress 

Paralalně s odborným programem poběží firemní workshopy a přednášky firem (Czedma).                                       
Company workshops and lectures (CZEDMA) will be organized together with the scientific programme.           
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Příloha č.4  
 
Podpora účasti na VIII. celostátním sjezdu České společnosti klinické biochemie 
  
Výbor ČSKB udělí cestovní grant ve výši max. 2500,- Kč účastníkům na VIII. celostátním sjezdu ČSKB v Českých 
Budějovicích (23.-25. září 2007) splňujícím podmínky: 
  
Žadatel o grant 

• je prvním autorem sdělení (přednášky, posteru) prezentovaného na výše jmenovaném kongresu, 
• je vysokoškolsky vzdělaným pracovníkem ve věku do 35 let, nebo 
• je středoškolsky vzdělaný pracovník - zdravotní laborant, JOP, DiS nebo Bc. (bez věkového omezení), 
• stal se členem ČSKB před 1.1.2007. 

  
Finanční dotace je určena pro úhradu přímých nákladů spojených s účastí na sjezdu.  
Vyúčtování bude provedeno formou podání běžného formuláře "Cestovního příkazu", podpořeny budou náklady na 
ubytování, cestovné (hromadný cestovní prostředek) a sjezdový poplatek, celková částka nesmí přesáhnout 2500,- Kč.  
Výbor na svém jednání v září 2007 rozhodne o udělení max. 15 grantů pro VŠ a max. 15 grantů pro SZP. Rozhodující bude 
časová posloupnost zaslání žádosti. 
  
Žádosti o dotaci včetně kopie abstraktu sdělení zasílejte na adresu vědeckého sekretáře ČSKB do 1.9.2007. 
  
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. 
ÚKBD LF UK a FN 
Fakultní nemocnice 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové 
nebo 
elektronicky: vavrovaj@lfhk.cuni.cz 
  
pozn.: výbor ČSKB podpoří jednoho žadatele pouze jedním grantem v roce 
  
zveřejněno na adrese: 
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_anotace07.html   
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Příloha č. 5 
 

Cena společnosti Olympus C&S a ČSKB 
Výbor České společnosti klinické biochemie ČLS JEP  

 ve spolupráci se společností Olympus C&S, divize Diagnostika  
vyhlašuje  

pro studenty doktorandského studia a jejich školitele soutěž:  
  

o nejlepší disertační práci z oblasti laboratorní diagnostiky úspěšně obhájenou mezi 1.6.2005 a 
31.5.2007  

  
  

Nejlepší práce bude ohodnocena finančně: 
20 000,- Kč pro studenta/ku a 10 000,- Kč pro školitele/ku  

  
Uchazeči pošlou svoji disertační práci úspěšně obhájenou mezi 1.6. 2005 a 31.5.2007 jedenkrát v tištěné verzi a jedenkrát 
elektronicky na adresu vědeckého sekretáře České společnosti klinické biochemie nejpozději do 15.6. 2007. 
Práce bude posuzovat komise ustavená výborem ČSKB. Vyhlášení vítěze soutěže se bude konat na VIII. Celostátním sjezdu 
ČSKB v Českých Budějovicích (23.-25. září 2007).  
  
Podmínky:  
V přihlášce je třeba uvést jméno doktoranda, jeho rok narození, elektronickou adresu pro korespondenci. Dále je nutno 
uvést jméno a tituly odborného školitele, rovněž jeho elektronickou adresu pro korespondenci, téma disertační práce, 
fakultu kde byla práce obhajována a termín obhajoby.  
Členství doktoranda i školitele v ČSKB je podmínkou. Cena může být udělena za předpokladu, že oba ocenění budou 
v době obhajoby, přihlášení práce a vyhlašování výsledků soutěže řádnými členy České společnosti klinické biochemie. 
Přihlášky do soutěže zasílejte do 15.6.2007 na adresu:  
  
Ing. Jaroslava Vávrová, Ph.D. 
ÚKBD LF UK a FN 
Fakultní nemocnice 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové 
vavrovaj@lfhk.cuni.cz  
  
zveřejněno na adrese:  
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/Cena_Olympus-CSKB.html  
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Příloha č. 6 
Regionální konference sekce biochemických laborantů 

11.5.2007 Prostějov 

 
Předběžný  odborný program: 

Dopolední blok 10 –12hodin 
 
MUDr: Miroslava Nekulová (OLM, Masarykův onkologický ústav Brno) 
Co nového v laboratorní onkologii. 
 
Miloslava Kapustová (OKB, FN Olomouc) 
Nové markery v onkologii a jejich využití 
 
Markéta Páclová (OKB, Nemocnice Prostějov, p.o.) 

Vyšetřování tumorových markerů v naší laboratoři 
 
Ing.Iva Škodová (firma B. BRAUN) 
Hygienické zabezpečení rukou v laboratorní praxi 
 

Polední přestávka 12 –13 hodin 
 

Odpolední blok 13 – 15,30 hodin 
 
Prof. MUDr.Miroslav Engliš, DrSc., Katedra klinické biochemie IPVZ Praha 
Srdeční troponiny 2007  
 

MUDr. Olga Bálková, Roche Diagnostics 
Ze světa natriuretických peptidů     
 
MUDr. Tomáš Šálek, OKB, Uherské Hradiště 
Diabetes mellitus ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním  
 
Zařazeno do kreditního systému ČAS a KVVOPZ 
 
Vladimíra Pěnčíková, vedoucí laborantka OKB 
e-mail: vladimira.pencikova@nempv.cz 
 


