
Zprávy z jednání výboru ČSKB 
č. 13 / květen 2003 
 
 

1. Zpráva pokladníka (ing. Šprongl) 
• současný stav pokladny: cca 1 400 000,- Kč 
• trvají pohledávky za výnos z bulletinu FONS ve výši 36 000,- Kč 
• nesrovnalosti v převodu peněz z fondu IFCC na účet ČSKB, vyřešeno  

Úkol: ing. Šprongl - připraví přehled současného stavu v odebírání odborných časopisů a nákupu 
literatury, zveřejněno bude prostřednictvím bulletinu FONS a webové stránky ČSKB 

 
2. 6. sjezd v Hradci Králové (doc. Palička, ing. Vávrová) 

• diskutována možnost výroby CD s abstrakty přednášek a posterů 6. sjezdu ČSKB – ing. Šprongl 
zjistí zájem firem o tuto variantu sponzorství, určí rovněž priority čerpání sponzorských položek  

• čestní hosté sjezdu – osloveni dr. Breinek a ing. Mrskoš (potvrdili účast) 
• Úkol: připravit podklady životopisu prof. Homolky do KBM, doc. Jabor osloví prof. Hyánka se 

žádostí o faktologii 
• zahraniční hosté – prof. Mueller (převezme čestné členství) + 5 členů výboru FESCC + 9 

předsedů rozšiřujících zemí, jednání výboru FESCC se uskuteční před sjezdem v pátek 
3.10.2003 večer a sobotu 4.10.2003 dopoledne, jednání FESCC a prezidentů rozšiřujících zemí 
bude v sobotu odpoledne a v neděli 5.10.2003 dopoledne 
Úkol: zajistit  diplomy pro prof. Muellera a prof. Homolku (ing. Vávrová), oslovení předsedů a 
FESCC (prof. Palička) 

• organizační přípravy sjezdu – výbor byl informován o postupu a realizaci organizace kongresu 
• zajištění tisku a distribuce závazné přihlášky (verze pdf a jednoduchá textová varianta ve 

Wordu byla rozeslána na elektronický adresář členů Společnosti, ostatním členům rozeslány 
listovní zásilky) 

• všechny informace instalovány na webové stránce, po diskusi a korekturách zde byla 
otevřena také elektronická registrace a přihlášky k aktivní účasti  

• první studenti postgraduálního studia reagují na nabízené podmínky, 
• CBT průběžně informuje o aktuálním stavu registrace, zajištění ubytování, přípravách 

společenského programu apod. 
• na příštím jednání výboru je třeba stanovit termín schůzky koordinátorů bloků, vědeckého a 

organizačního výboru a stanovit časový harmonogram dalšího postupu   
• Hořejšího medaile – návrh medaile předložil doc. Schneiderka, z časových důvodů je nutné co 

nejdříve zadat práce na raznici (zůstane majetkem ČSKB), bude vyraženo 20 ks, celková částka 
na výrobu cca 85000,- Kč,  
Úkol: doc. Jabor zadá objednávku výtvarníkovi, součástí objednávky bude též zhotovení 
diplomu k medaili 

• schůze redakční rady KBM se bude konat po skončení sjezdu (úterý 7.10. odpoledne) na 
ÚKBD FN Hradec Králové (knihovna, zajistí prof. Palička), je nutné oslovit nové členy redakční 
rady (doc. Jabor) 

• tiskové materiály kongresu - ve finálních dokumentech kongresu je třeba uvést aktuální 
seznam sponzorů ČSKB včetně partněrů (firma SEKK není uvedena ve stávajících sjezdových 
materiálech jako partner, organizační výbor se za toto nedopatření omlouvá)  

• potvrzené příjmy od firem již naplňují 70 % plánované částky 
 
3. Registr klinických laboratoří - vyhodnocení I. etapy, rozhodnutí o udělení certifikátů, příprava 

II. etapy (Dr. Gotzmannová, doc. Jabor) 
• Je přihlášeno 72 laboratoří (státní i nestátní subjekty).  
• Časté dotazy: způsob zvýhodnění zaregistrovaných laboratoří při přípravě k akreditaci, přístup 

k informacím o akreditacích, finanční otázky akreditací, rozdíl mezi akreditací celé nemocnice a 
akreditací pouze laboratoře v nemocnici, okolnosti vzniku akreditačního orgánu.  

• Pro druhou fázi existence registru je nutné najít subjekt pro správu dat registrovaných laboratoří. 
ČSKB a ČSNM podporují využití serveru spravovaného profesionálně (státní orgán, firma). Po 



diskusi vybrán jako nezávislý subjekt server SZÚ - bude udržovat a spravovat data přihlášených 
laboratoří. 
Úkol: doc. Jabor požádá dr. Chaloupkovou o rozpočet na provoz Registru na serveru SZÚ 

• Registr bude společný laboratořím různých odborností = „multioborový registr“.  
• Registrace laboratoří po 30.6.2003 je samozřejmě možná.  

Další diskuse k projednávanému bodu: 
- Přihlásit se může i ten, kdo nesplňuje podmínky s tím, že v rámci budování registru bude možné 

odstranit příslušné nedostatky (podmínky určí příslušné odborné společnosti). 
- Finanční náročnost pro přihlášené laboratoře - v prvních letech jsou to prostředky na technické 

zajištění činnosti a náklady za práci osoby v konkrétní laboratoři, která se bude věnovat činnosti 
spojené s dokumentací (SOP a další). Celý systém registru je směřován k tomu, aby vedl ke zvýšení 
kvality a neodčerpával finanční prostředky ze systému zdravotní péče. 

- Struktura registru je definována dle požadavků jednotlivých odborností, nesplnění těchto podmínek 
vylučuje možnost získání certifikátů jednotlivých etap. Modifikace preambule (případné změny 
v preambuli), která nemění smysl udělení souhlasu se sdělováním požadovaných informací, je 
přípustná. Laboratoř, která odmítne poskytnout dohodnuté údaje, bude vyřazena z registru. 

- Přístup k odborným informacím - všechny základní informace budou veřejné a dostupné na webu 
ČSKB. Konkrétní odbornou pomoc dostanou jen zaregistrované laboratoře. 

- Akreditace nemocnic jako celku (zaštiťovaná SAK) je zaměřena hlavně na ošetřovatelskou péči a dle 
názoru odborných společností nepokrývá vhodným způsobem zvyšování kvality práce v laboratořích 
a proces akreditace laboratoří v celém rozsahu.  

- Výbor pověřil prof. Paličku, aby ve spolupráci s dr. Chaloupkovou připravili rámcový rozpočet 
modelově pro přípravu akreditace laboratoře I., II. a III. typu 

 
5. Společné jednání se zástupci České společnosti nukleární medicíny – imunoanalytické sekce 

• Dle dohody výborů obou odborných společností je prof. Topolčan navržen do redakční rady 
KBM, další spolupráce bude předmětem jednání nové redakční rady po skončení 6. sjezdu 
ČSKB 

• registr klinických laboratoří - obě společnosti souhlasí s podmínkami a průběhem první etapy 
registru a dalším vývojem, tzn. zřízením „multioborového“ registru a výběrem subjektu pro 
správu dat registrovaných laboratoří,  

• sdílení výkonů odborností 815 a 801 – stanovisko schváleno a zveřejněno na webu ČSKB - 
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/stanoviska/801_815.htm 

• program screeningu poruch štítné žlázy  
• tzv. druhá pracovní verze byla k dispozici s datem 6.5.2003 a 21.5.2003, výbor ČSNM zatím 

žádnou verzi neschválil a podporuje vznik a existenci podobného doporučení o screeningu 
poruch funkce štítné žlázy ve vybraných populacích - u těhotných žen a u žen starších 60 let. 
S tímto postupem výbor ČSKB souhlasí. 

• Navržený postup: ČSNM ve spolupráci s endokrinologickou společností vypracují základní 
text, ČSKB ve spolupráci s ČSNM doplní analytické algoritmy, společnost gynekologická a 
gerontologická budou spolupracovat na části týkající se těhotných žen, resp. starších žen. 

 
Pracovní skupina: 
Česká endokrinologická společnost     MUDr. Límanová 
Společnost praktických lékařů     MUDr. Laňková 
Gerontologická společnost     jméno zástupce bude doplněno 
Společnost gynekologicko-porodnické, sekce fetální medicíny doc. Calda 
Česká společnost klinické biochemie    prof. Racek 
Česká společnost nukleární medicíny, sekce imunoanalytiky prof. Topolčan 
Referenční laboratoř imunoanalytických metod   ing. Bartoš 
Referenční laboratoř klinické biochemie    prof. Zima  

 
Termín: do 19.6.2003 vznikne úvodní algoritmus doporučení 
Úkol: Oslovení zástupců odborných společností provedou prof. Topolčan a doc. Jabor. 

 



• screening Downova syndromu:  podle současného doporučení musí laboratoř, která provádí 
hodnocení screeningu vrozených vývojových vad, provádět 1500 vyšetření ročně. Toto se 
v praxi nedodržuje. Diskutována validita certifikátu „opravňujícího“ laboratoř k provádění 
screeningu vrozených vývojových vad a úloha Referenční laboratoře pro klinickou biochemii. 
Závěr: obě společnosti důrazně doporučují revizi Doporučení č. 3 pro úspěšné provádění 
imunoanalytického screeningu vrozených vývojových vad (VVV) v druhém trimestru těhotenství 
(platné od 14.11.2000) a to ve spolupráci s genetiky a gynekology. Obě společnosti neshledaly 
důvody pro další vydávání certifikátu vydávaného RL KB, který „opravňuje“ laboratoře 
provádět screening Downova syndromu a validitu tohoto certifikátu považují za nulovou. Obě 
společnosti doporučují, aby „Zpráva o screeningu vrozených vývojových vad“ byla předávána 
z laboratoře vždy zároveň genetikovi a gynekologovi, kteří společně zajišťují interpretaci a další 
péči o pacientku. 
Úkol: doc. Jabor a prof. Topolčan osloví doc. Caldu a dr. Stejskala a požádají o připomínky 
k doporučení.  
Termín: září 2003 

 
• Společné stanovisko ČSKB a ČSNM k vyšetřování PSA (Příloha 1) 

VR MZČR schválila projekt, ke kterému již v přípravě projektu měly obě odborné společnosti 
pozměňující návrhy týkající se analytických kritérií. Na místě bylo připraveno definitivní znění 
textu, které bude předáno k podpisu v 6 výtiscích: 

 
Prof. MUDr. O. Topolčan, CSc. předseda imunoanalytické sekce ČSNM ČLS JEP 
Doc. MUDr. A. Jabor, CSc. předseda ČSKB ČLS JEP 
Prof. MUDr. T. Zima, DrSc. Referenční laboratoř pro klinickou biochemii MZ ČR 
ing. V. Bartoš   Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA 

 
• Způsob podávání návrhu na odborná doporučení (dále projekt)  

Obě společnosti považují dosavadní způsob předkládání projektů přímo orgánům MZ nebo VZP 
prostřednictvím osob bez pověření výborů odborných společností za nepřijatelný. 
Závěr: návrh projektů podává fyzická (právnická) osoba předsednictvu ČLS JEP (nikoliv MZ 
ČR nebo VZP), předsednictvo ČLS JEP určí, které odborné společnosti se zapojí a dohodnou 
mezi sebou postup vypracování projektu. Každá odborná společnost si s vlastní referenční 
laboratoří dohodne podmínky spolupráce. Podpisové vztahy jsou záležitostí pouze výborů a 
předsedů odborných společností. Obě odborné společnosti odmítají účast zástupců firem při 
přípravě projektů. 
Hotový návrh projektu podepsaný předsedy zúčastněných odborných společností bude předán 
MZ. MZ rozhodne o projektu, bude vypracována nezávislá oponentura od 2 domácích a 2 
zahraničních autorů.  
Úkol: draft vypracuje prof. Topolčan a předá ostatním k posouzení,  
Termín: červenec 2003  

 
6. Mezioborová spolupráce (prof. Palička) 

Prof. Palička informoval o přípravě „laboratorního kolegia“, které bude novým orgánem ČLS JEP 
schváleným předsednictvem ČLS JEP. Zápis z jednání (ze 6.5.2003) je Přílohou 3 tohoto zápisu. 
Výbor deleguje předsedu společnosti doc. Jabora a pokladníka ing. Šprongla k účasti na jednáních 
tohoto kolegia.   

 
7. IFCC (doc. Schneiderka) 

• do 27.6.2003 – korespondenční volby o změně statutu IFCC, 11 bodů pozměněných.  
• Výbor schvaluje navrhované změny ve statutu IFCC (viz Příloha 5) a pověřuje doc. Schneiderku 

odeslat souhlasně vyplněný hlasovací lístek  
• návrhy na konání sjezdů EUROMEDLABU: 3 kandidátská místa – Záhřeb, Innsbruck, 

Amsterdam (již byl podpořen ČSKB, toto stanovisko se nemění).  
• u příležitosti sjezdu v Barceloně proběhnou volby nového výboru FESCC, bude podpořena 

kandidatura prof. Kovacze (Maďarsko) na funkci pokladníka a doc. Schneiderky na funkci 
member at large. 



• ALPS ADRIA (Luzern) – švýcarská společnost laboratorní medicíny žádá o poskytnutí finanční 
půjčky na přípravu a zajištění sjezdu, půjčka by byla uhrazena z předpokládaného zisku sjezdu. 
V případě poskytnutí půjčky by bylo nutné stanovit přesně podmínky (podíl na zisku, účast 
určitého počtu členů bez sjezdových poplatků, ČSKB by byla oficiálně prezentována jako 
spolupořadatel, účast na přípravě odborného programu) 
Úkol: zjistit, jakým způsobem lze takovou půjčku provést (zjistí pokladník na ČLS JEP) 

• Euromedlab Glasgow 2005 – informace o přípravě kongresu, ČSKB se podílí na propagaci 
prostřednictvím elektronického adresáře ČSKB bylo distribuováno - první oznámení členům 
společnosti, tištěné materiály budou součástí kongresových informací sjezdu ČSKB  

 
8. Schůzka zástupců EC4 v Geldropu (Příloha 2) 

Schůzka EC4 s českými zástupci proběhla dne 14.4.2003 v holandském Geldropu, za českou stranu 
se zúčastnili doc. Jabor, prof. Palička, doc. Schneiderka, za EC4 Dr. Rob T.P. Jansen.  
Projednávané body: 
• Postgraduální vzdělávání  - v EU nyní na 5 let místo na 4 roky 
• Registr klinických chemiků s návazností na evropský – členové registru mají dobré vyhlídky na 

práci v zahraničí 
• EKH – doporučeno, aby systém EHK byl akreditován 
• EC4 – diskutována problematika mezilaboratorního porovnávání v molekulární biologii 
• role referenčních laboratoří v Unii – příprava referenčních materiálů, referenční metody, nikoli 

inspekční činnost nebo provádění EHK 
• akreditace – vhodné zajistit na úrovni odborných společností 
• kontinuální vzdělávání analytiků - nutné urychleně zavést do praxe 

 
9. IMEP 17 (dr. Friedecký) 

Materiály budou zveřejněny na webových stránkách ČSKB a SEKK, probíhá výběr textu pro 
přípravu anglické verze, která se stane součástí propagace ČSKB na mezinárodním fóru 

 
10. Registrační listy 

Dr. Pollak dokončí aktualizaci návodu na vyplňování registračního listu 
Schválením neprošly RL na dechové testy, stolice na OK imunochemicky a moč průtokovou 
cytometrií, podání RL bude opakováno. Dr. Louženský bude požádán o vyjádření k vyšetřování 
moče chemicky a průtokovou cytometrií s ohledem na Evropské doporučení. Existují 3 varianty:  
• vyšetřovat moč chemicky bez morfologického vyšetření  
• vyšetřovat moč chemicky a morfologicky 
• vyšetřovat moč chemicky a průtokovou cytometrií 

 
11. Sdílení výkonů  

Úkol: Optimalizaci sdílení výkonů jednotlivými odbornostmi provede dr. Gotzmannová 
Termín: září 2003 
 

12. Stanovisko k vydávání výsledků vyšetření moče a močového sedimentu  
Výbor bere na vědomí navrhovaný text a doporučuje je doplnit tabulkou, návrh dokončí doc. Jabor 
(Příloha 4) 

 
13. Doporučení  

Diabetes mellitus – doporučení bylo v dohodnutém termínu předáno výboru diabetologické 
společnosti, zatím není známa oficiální odpověď. 
Validace – nové doporučení, první návrh připraví dr. Friedecký a ing. Šprongl, bude po diskusi na 
příštím jednání výboru v Opočně. 
Likvor – navrženy změny, provede dr. Friedecký do 19.6.2003 

 
14. Žádosti o granty  

Po posouzení předložených rozšířených abstrakt prací výbor doporučil přidělení grantů na zahraniční 
kongresy pořádané v roce 2003: 



PharmDr. M. Beránkovi, Ph.D. („Mutations in the Ki-ras gene detected in colorectal biopsy 
specimens“ – autoři Beránek M., Bureš J., Rejchrt S., Dědič K., Palička V., kongres Predictive 
Oncology and Intervention Strategies?, Montreal, Kanada) a Mgr. P. Hrubé (Muscle, liver and 
kidney interstitium blood flow changes in rats measured by microdialysis with flow marker added – 
autoři P. Hrubá, P. Živný, H. Živná, V. Palička , 10th International Konference on In Vivo Methods, 
Stockholm, Švédsko). 
 

15. Různé: 
• Personální zajištění oboru - současný stav vyžaduje porovnání koncepce oboru a stanoviska č. 

2 ČLK , doc. Štern doplní návrh doc. Jabora do příštího jednání výboru. 
 
• Podpora skript prof. Masopusta – vzhledem ke předpokládaným výdajům výbor není schopen 

uvolnit příslušnou částku. 
 
• Agenda členské základny - ing. Vávrová  

Na evropském kongresu Euromedlab 2003 v Barceloně bude poster presentující informační 
servis členům ČSKB prostřednictvím webové stránky. 
 
Schváleni noví členové ČSKB: Mgr. R. Bolehovská, MUDr T. Šálek, Mgr. K. Andelová 

 
• CZEDMA – CE značka 

Je nutné vypracovat materiály, které budou vysvětlovat pracovníkům laboratoří i firmám rozsah 
validace u výrobků se značkou shody CE – viz Návrh výkladu pojmů souvisejících s Nařízením 
vlády č. 286/2001 Sb. o IVD  
 

• Pracovní den pro učitele SZŠ se uskuteční 9.10.2003 v Praze jako mimořádný kurz katedry 
klinické biochemie 
Úkol: doc. Jabor a Dr. Bilyk osloví přednášející (prof. Engliš, prof. Racek, dr. Friedecký, dr. 
Louženský, ing. Budina) 

 
• FONS 2004 se bude konat ve dnech 19. – 21.9. 2004, pořadatelem bude firma STAPRO 

 
• Databáze vzácných analýz – vzhledem k malému zájmu ze strany uživatelů byla databáze 

odpojena od webových stránek společnosti 
 

• Sekce zdravotních laborantů (pí Rychnovská) – hodnocení BIOLABu 2003, další BIOLAB 
2004 proběhne v Uherském Hradišti 

 
• doc. Schneiderka upozornil na vydání monografie prof. MUDr. J. Ehrmana a kol. 

„Ikterus“ (Grada Publ., a.s., Praha 2003). 
 
 
Přílohy:   
 
Příloha 1: Společné stanovisko k vyšetřování PSA v rámci projektu včasného záchytu karcinomu prostaty 
 
Příloha 2: Zápis ze schůzky v Geldropu 
 
Příloha 3: Zápis z přípravné schůzky „laboratorního kolegia“ ČLS JEP 
 
Příloha 4: Stanovisko výboru ČSKB k vydávání výsledků vyšetření moče a močového sedimentu 
 
Příloha 5: Statut IFCC k diskusi a hlasování (termín: do 27.6.2003) 



Příloha 1: 
 
Společné stanovisko k vyšetřování PSA v rámci projektu včasného záchytu 
karcinomu prostaty u mužské populace v ČR 

 
 
 
 

Česká společnost nukleární medicíny ČLS J. E. Purkyně -  
imunoanalytická sekce 

 
Česká společnost klinické biochemie ČLS J. E. Purkyně 

 
Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA 

 
Referenční laboratoř pro klinickou biochemii MZ ČR 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhovaný postup vypracování projektu: 
1. Schválení navrženého postupu radou projektu (zástupci Urologické společnosti, 

Sdružení praktických lékařů, Společnosti všeobecného lékařství, České společnosti 
klinické biochemie a České společnosti nukleární medicíny - imunoanalytické sekce) 

2. Vypracování návrhu systému edukace pro zajištění projektu 
 
 
 



Příloha: Návrh systému laboratorního vyšetřování PSA a hodnocení jeho výsledků 
(algoritmus vyšetřování): 
 

 
 
Hodnoty PSA a fPSA jsou v μg/l.

PSA < 3,5 3,5 < PSA < 10  PSA > 10  

Negativní Pozitivní 

Doplnit  fPSA 

fPSA  / PSA > 0,25   0,14 <  fPSA  / PSA < 0,25  fPSA  / PSA < 0,14 
       Negativní Pozitivní 

PSA 

Negativní 

hodnoty 

kontrolní vyšetření 
za 2 roky 

Patologické 

hodnoty 

vyšetření urologem 

Hraniční 

hodnoty 

kontrolní vyšetření za 
1 rok 



Metodická doporučení pro zajištění laboratorního vyšetření tPSA, fPSA 
 
 
Stanovení PSA pro účely včasného záchytu karcinomu prostaty u mužské populace v ČR 
se doporučuje provádět pouze v laboratořích splňujících následující kritéria: 
• Dodržování správné laboratorní praxe používáním validovaných metod 
• Testování metodami vhodnými pro včasný záchyt  
• Zajištění analytické kontroly kvality v plném rozsahu s respektováním níže 

uvedených podmínek stanovení 
 
 
Výše uvedená kritéria vylučují použití metod typu “bed – side” testů a POCT. To je v 
souladu s obecně akceptovaným faktem že metody tohoto typu nejsou určeny k 
laboratorní diagnostice. 
 
Podmínky stanovení :  
 
• Standardizace testů na IFCC standard (“stanfordský standard”) 
• Kalibrační křivka optimalizovaná a verifikovaná  pro oblast 1 –10 μg/l  
• Referenční rozmezí pro PSA ve shodě s běžně uznávanými a v literatuře váděnými 

hodnotami tj. do 3,5 μg/l, (hraniční 3,5 – 10 μg/l, patologické nad 10 μg/l.) 
• Celkové PSA i fPSA  stanovováno kompatibilními  soupravami shodné firmy 

zajišťujícími ekvimolaritu stanovení PSA a fPSA 
• Eliminace Hook efektu 
• Kontrola kvality  prováděna následujícím zpúsobem: 

o Kontrolní materiál s hodnotami návaznými na referenci IFCC a komutabilní 
s nativními séry  

o Minimálně 6 x do roka mezilaboratorní kontrola 
• Specifikace analytických požadavků: 

o Opakovatelnost menší nebo rovna 5 % (CV) v rámci laboratoře 
o Laboratorní reprodukovatelnost menší nebo rovna  10 % 
o Systematická chyba stanovení charakterizovaná odchylkou laboratorního 

výsledku od cílové hodnoty mezilaboratorního porovnávání menší nebo 
rovna 15 % 

 
 
Metodiku hodnocení mezilaboratorního porovnávání a specifické pokyny pro zajištění 
kvality v laboratořích vypracují Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA a  
Referenční laboratoř pro klinickou biochemii MZ ČR. 
 
Příloha: Návrh systému laboratorního vyšetřování PSA a hodnocení jeho výsledků 
 
Souhlas se stanoviskem vyjadřují svými podpisy: 
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., předseda imunoanalytické sekce ČSNM ČLS JEP 
Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc., předseda ČSKB ČLS JEP 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., vedoucí Referenční laboratoře pro klinickou biochemii 
MZ ČR 
ing. Vladimír Bartoš, vedoucí Referenční laboratoře MZ ČR pro metody RSA 



Příloha 2:  
 
Minutes from the Meeting of EC4 (represented by the President, Dr. Rob T.P. Jansen) and the Czech 

Society of Clinical Biochemistry (represented by Professors Antonin Jabor - President, Petr 
Schneiderka - IFCC Representative and Vladimir Palicka - Honorary President) 

held in Geldrop, The Netherlands, April 13 and 14, 2003 
================================================================ 
 
1. Rob Jansen (RJ) welcomed all attendees on behalf of EC4 

2. Antonin Jabor (AJ) gave a short information about the situation in the Czech Republic (CR): 

a) Postgraduate Education: up to now is organised by the Postgraduate Medical Institute in Prague. 

This Institute is the only one, which is responsible for all medical disciplines. Department of Clinical 

Biochemistry (chaired by AJ) is fully responsible for postgraduate education in clinical biochemistry 

for physicians as well as for scientists (specialists in clinical chemistry and laboratory medicine). The 

whole time for postgraduate education is 66 months (as a minimum). Physicians are trained and up 

to now they have to pass two-step exams - the first after 30 months and the second one after the 

next 36 months. Exams have theoretical and practical parts. Scientists have a “formal” exam after 

the first 6 months (introductory practice - Health Care System and Organisation) and after that 60 

months regular training - specialisation in clinical biochemistry. The system is strictly based on the 

European Syllabus, including log-books etc. 

RJ opened the question of the registration of clinical chemists: up to now no Register of clinical 

chemists in the CR exists. Czech Society  (CSKB) should establish a Registration Committee and 

prepare the Register as soon as possible. National Register is a strictly asked necessity for the 

possibility for Czech clinical chemists to enter the European Register.  

RJ also mentioned that according the rules the pre-graduate education must be of academic style for 

at least 5 years. The supervision and control of postgraduate education is reasonable. 

b) Vladimir Palicka (VP) informed about the Register of laboratories, which is just starting in CR. This 

Register is based on ISO 15189 and ISQUA principles. The umbrella (chaired by VP) includes all 

laboratory disciplines. Clinical biochemistry branch is managed by AJ. AJ explained step-wise 

system for lab registration - see enclosure. RJ appreciated this activity very much and stressed the 

lot of necessary work on that. 

c) AJ gave an information on computer system existing in CR and containing master documentation 

and the other necessary documents  - (preanalytical phase, SOPs, etc), which is fully accessible for 

all labs in CR (commercially distributed) - see enclosed presentation. 

d) AJ gave to RJ a CD-ROM with the full version of “Compendium of Laboratory Medicine”. 

e) Petr Schneiderka (PS) gave the information about the Czech System for EQA managed by CSKB in 

co-operation with the other laboratory medicine societies and technically supported by the 

commercial organisation SEKK. The system 

- covers more than 100 parameters 

- is supervised by top-level Czech specialists in laboratory medicine 

- is based on voluntary basis (NB: Health Insurance Companies usually ask for the declaration of 

the participation of the lab in the system - not for the results of lab) 



- in some cases is organised in co-operation with other countries and providers (DGKCh, 

Labquality, SZKL, UK NEQAS, etc) 

RJ mentioned the necessity for accreditation of the control schemes and system in the future. 

RJ informed about the activity of EC4 (Mario Pazzagli is responsible) of the EC4 EQA system for 

molecular biology. VP mentioned in that connections the systems managed by European Societies 

of Clinical Microbiology and Virology. 

3. RJ informed Czech colleagues about the Statute and Structure of EC4. He stressed that all new entering 

countries are heartly welcomed to all activities of EC4 and the active participation in the Committee and 

Working Groups of EC4 (see EC4 web-site). 

4. Discussion about Reference laboratory and its role: RL should be equipped personally and technically 

for the performance of reference methods and reference material testing. Their role is not in the labs 

inspection, EQA providing or IVD assessment and testing. 

5. Having in mind the long story about the accreditation systems RJ strictly recommended the use of ISO 

15189 as the basic and the only one material. The organisation of accreditation by scientific society is 

very recommended. The connection to National Accreditation Body is welcomed. The CCKL model is 

one of the well accepted. 

6. CME will be necessary for re-registration of clinical chemists. This CME should be under the control (and 

organised by) scientific society. 

7. On behalf of FESCC EB VP proposed the close co-operation in the new EU countries acceptance 

procedure. He informed about the proposed meeting of the Presidents (or National Representatives) of 

the 8 candidate countries (members of IFCC). The meeting is scheduled on October 4-5, 2003 in Hradec 

Kralove, Czech Republic and EC4 representatives are cordially welcomed to use this opportunity for 

further discussion. The exchange of the experiences in candidate countries is expected and will be 

prepared by CSKB. 

 

Meeting was closed on 15:45, April 14, 2003 



 Příloha 3: 
Zápis 

z pracovní schůze k systém managementu kvality v klinických laboratořích 
konané dne 6. května 2003 v Lékařském domě v Praze 

================================================================ 
 
 

Přítomni:  
a) za odborné společnosti: Ing. Bartoš (nukleární medicína), Prof. Brdička (genetika), Doc. Jabor 

(biochemie), doc. Jelínková (mikrobiologie), Dr. Kopecký (imunologie), Dr. Oltová (genetika), Dr. 
Pecka (hematologie),  Prof. Penka (hematologie), Dr. Scharfen (mikrobiologie), Ing. Štědrý 
(nukleární medicína), Dr. Žampachová (mikrobiologie) 

b) Centrum pro řízení kvality ve zdravotnictví: MUDr. Věra Chaloupková, Csc. 
c) Česká lékařská společnost JEP: Prof. Vladimír Palička, místopředseda ČLS 

 

Program: 
1. Prof. Palička jménem ČLS uvítal přítomné a vysvětlil stručně účel setkání: Česká lékařská 

společnost nabízí vytvoření platformy laboratorních oborů, která by se zaměřila na systém 
zvyšování kvality a postupnou přípravu klinických laboratoří k akreditačnímu procesu.  

2. Dr. Chaloupková vysvětlila postavení a cíle Centra pro řízení kvality ve zdravotnictví, 
zřízeného Ministerstvem zdravotnictví. Vysvětlila podstatu činnosti Centra a jeho zaměření, 
upozornila na problémy akreditace „nezdravotnickými“ organizacemi a mimo jiné zdůraznila, 
že činnost Centra není plánována jako vlastní akreditační orgán, ale manažersky podpoří 
odborné aktivity v této oblasti tak, aby výkon akreditace odpovídal mezinárodním 
standardům pro akreditaci v oblasti zdravotní péče, které jsou definovány Mezinárodní 
společností pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua). 

3. V obsáhlé diskusi se všichni přítomní vyjádřili k problematice zvyšování kvality a podpořili 
snahu koordinovat aktivitu jako společnou se zachováním oborových samostatností. 
Presentovali i své zkušenosti s akreditačními kroky a programy kvality. 

4. Doc. Jabor seznámil přítomné se základními rysy a postupnými kroky „Registru klinických 
laboratoří“ který byl připraven jako první krok v programu kvality a  pro přípravu k akreditaci 
v odbornosti 801. Registr je však koncipován tak, aby mohl ve své obecné části vyhovět 
potřebám všech typů klinických laboratoří a přitom jednotlivým odbornostem zachovává 
možnost upřesnit své specifické požadavky a nezveřejňovat citlivá data jednotlivých oborů. 
Základní údaje o Registru jsou k disposici na adrese www.cskb.cz. 

 
 
 

Závěry: 
1. všichni přítomní souhlasí se vznikem pracovní skupiny pod hlavičkou ČLS JEP a vytvoření 

„pracovní skupiny pro systém řízení jakosti v klinických laboratořích“. V tomto kolegiu bude 
mít každá odbornost jeden hlas a možnost dvou přítomných zástupců.  Všichni přítomní 
projednají návrh ve výborech svých odborných společností a budou legalizovat postavení 
zástupců svého oboru písemným vyjádřením výboru OS. Termín: do příští schůze pracovní 
skupiny 

2. pro příští jednání připraví všechny odbornosti komentář k „Registru“, tak aby mohl být co 
nejdříve uveden v aktivní život. Dr. Chaloupková nabídla možnost využití serveru Centra a 
požádala o podporu jeho nákupu 

3. Prof. Palička projedná v Presidiu ČLS vznik Pracovní skupiny pro systém řízení jakosti v 
klinických laboratořích pod záštitou ČLS JEP. Bude o jeho vzniku informovat Vědeckou radu 
ČLK a KVVPZ. Zajistí informovanost ostatních odborných společností s laboratorní složkou  
a nabídne jim možnost členství v Laboratorním kolegiu. Termín: do příští schůze 

4. Příští jednání odpovědných zástupců se uskuteční dne 24. června 2003 ve 14:30 v zasedací 
místnosti Lékařského domu v Praze. Organizačně zajistí prof. Palička (representanti 
jednotlivých oborů mu co nejdříve po projednání ve výborech sdělí jméno a adresu 
oficiálních representantů jejich OS). 

 
Zapsal: Vladimír Palička, 7. května 2003 
 



Mailový adresář přítomných: 
Ing. Bartoš   vladimir.bartos@fnspo.cz 
Prof. Brdička   rbrdicka@uhkt.cz 
Dr. Chaloupková  vera.chaloupkova@szu.cz 
Doc. Jabor   jabor@nextra.cz 
Doc. Jelínková   mikrob@ipvz.cz 
Dr. Kopecký   kopeckyo@lfhk.cuni.cz 
Dr. Oltová   aoltova@fnbrno.cz 
Prof. Palička   palicka@lfhk.cuni.cz 
Dr. Pecka   pecka@fnhk.cz 
Prof. Penka   m.penka@fnbrno.cz 
Dr. Scharfen   scharfen@nemtru.cz 
Ing. Štědrý   stedry.idl@tiscali.cz 
Dr. Žampachová  zampacho@nemcb.cz 



Příloha 4: 
Stanovisko výboru ČSKB ČLS JEP k vydávání výsledků vyšetření moče a močového sedimentu 
 
1. Výsledky chemického vyšetření moče semikvantitativními postupy se vydávají v arbitrárních jednotkách 

odvozených od pásma látkové nebo hmotnostní koncentrace. Připouští se vydávání výsledků 
v jednotkách látkové nebo hmotnostní koncentrace s vědomím vysoké nejistoty tohoto způsobu 
vyšetření.  

2. Výsledky semikvantitativního morfologického vyšetření (nekvantitativního vzorku, tj. nesbírané moče) se 
vydávají v arbitrárních jednotkách, které jsou odvozeny od pásma početní koncentrace příslušných 
elementů. Je možné vydávání výsledků jako počtu elementů na litr nebo mikrolitr vyšetřované moče. 
Vydávání výsledků na „zorné pole“ se zásadně nedoporučuje. 

3. Připouští se, že arbitrální jednotka „0“ je definována například 0 – 10 (erytrocyty), resp. 0 – 15 
(leukocyty) pro detekci pseudoperoxidázovou, resp. esterázovou reakcí. Potenciální nesoulad mezi 
chemickou detekcí a morfologickým nálezem je diagnosticky cenný  z hlediska detekce rozpadlých 
elementů. 

4. Výsledky kvantitativního morfologického vyšetření moče získané za přesný časový interval se vydávají 
jako počet elementů za sekundu. 

 
Hodnocení močového sedimentu (definice arbitrárních jednotek 0 až 4) 

analyt 0 1 2 3 4 

Erytrocyty 
(počet elementů/1 µl) 

0 - 5 6 - 50 51 - 100 101 - 500 > 500 

Leukocyty  
(počet elementů/1 µl) 

0 - 10 11 - 50 51 - 100 101 - 250 > 250 

Válce hyalinní 
 (počet elementů/1 µl) 

0 1 - 4 5 - 10 11 - 20 > 20 

Válce granulované 
(počet elementů/1 µl)  

0 1 - 4 5 - 10 11 - 20 > 20  
(válce jiné: leukocytární, 
epitelový, erytrocytární, 
voskový, jemně 
granulovaný) 

Epitele ploché 
(počet elementů/1 µl) 

0 - 15 16 - 50 51 - 100 101 - 200 > 200 

Epitele kulovité 
(počet elementů/1 µl) 

0 - 15 16 - 50 51 - 100 101 - 200 > 200 

Krystaly oxalátu 0 přítomny četné velmi četné záplava 

Krystaly kyseliny 
močové 

0 přítomny četné velmi četné záplava 

Tripelfosfáty 0 přítomny četné velmi četné záplava 

Urátová dr't 0 přítomny četné velmi četné záplava 

Drť krystalická  0 přítomny četné velmi četné záplava 

Amorfní dr't 0 přítomny četné velmi četné záplava 

Bakterie 0 - 40 41 - 80 81 - 150 151 - 400 400 > záplava 

Trichomonady 0 1 - 4 5 - 10 11 - 40 > 40 

Kvasinky 0 přítomny četné velmi četné záplava 

Spermie 0 přítomny četné velmi četné záplava 

Hlen 0 přítomny četné velmi četné záplava 

 
27.5.2003



Příloha 5: 
Statut IFCC k diskusi a hlasování (termín: do 27.6.2003) 
 
XIX. (14.1). Statutes of the IFCC 
Preamble 
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine involves the study and application of chemistry, 
biochemistry, and molecular biology defined in its broadest sense, to the practice of diagnosis in 
medicine. The scope of the subject matter of this discipline is recognised by several names in 
various parts of the world (e.g. clinical biochemistry, physiological chemistry, chemical pathology). 
Included in its scope are the chemical facets of all areas of laboratory medicine. 
 
The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) was formed to 
advance the science and practice of clinical chemistry laboratory medicine throughout the world in 
the interest of the peoples of the world. These articles of association were approved by the IFCC 
Council on June 18,1972 and amended by the IFCC Council on July13,1975. They were further 
reviewed and amended by Council on April 29, 1984, November 14,1993 and in 2003. 
 
Articles of Association 
1. Name and legal domicile 
In accordance with the articles set forth hereunder and with articles 60 and following of the Swiss 
Civil Code, an Association is hereby formed under the name of International Federation of Clinical 
Chemistry and Laboratory Medicine (Fédération Internationale de Chimie Clinique) (hereinafter 
sometimes referred to as the Federation). 
 
The legal permanent domicile (siège) of the Federation is in Lausanne (Switzerland) Switzerland. 
 
1.1 The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine exists to address 
the Purposes stated in 2 below. It operates without the intent of making a profit and all revenue that 
it earns is ultimately used for its stated Purposes. 
 
2. Purposes 
The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine exists to advance the 
theory and practice of clinical laboratory science and to further its application in the provision of 
health services and the practice of medicine. Specific purposes of the Federation include, but are 
not limited to: 
 
2.1 Establish, encourage and foster high professional standards of clinical laboratory science. 
 
2.2 Promote international cooperation and coordination in the development of clinical laboratory 
science in matters of research, procedures, materials, regulations and practices, education and 
training, codes of ethics and related subjects. 
 
2.3 Provide a basis for closer liaison and the free exchange of professional information among 
clinical laboratory scientists world wide. 
 
2.4 Sponsor and support International Congresses of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 
International Congresses of Clinical Laboratory Science, sponsor and support regional congresses 
and meetings of international scope and interest. 
 
2.5 Encourage, sponsor and/or conduct studies, and prepare recommendations, reference 
measurement procedures and reference materials, reviews and reports on facets of clinical 
laboratory science of international interest and concern. 
 
2.6 Provide consultation and advice on facets of clinical laboratory science to all Members of the 
IFCC, other international and regional societies, states, nations, industries and others concerned 
with the provision of health services and materials. 



 
2.7 Encourage and assist in the organisation and establishment of new societies concerned with 
clinical laboratory science. 
 
2.8 Contribute in other ways wherever practical and feasible to the improvement of clinical 
laboratory science and its services to humanity. 
 
3. Organisation 
The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine is organised with: 
(1) a Council (Article 5 hereafter) 
(2) an Executive Board (Article 6 hereafter) 
and holds General Meetings as provided for under Article 9 hereafter. 
 
4. Membership 
4.1 Types of Membership 
There are three types of membership - Full Member, Affiliate Member and Corporate Member. 
 
4.1.1 Full Members are drawn from either one established and recognised national society of 
clinical chemistry or, clinical chemistry and laboratory medicine, or one other such organisation 
representing clinical chemistry in a given geographical area 
 
4.1.2 Affiliate Members may be admitted from additional organisations or sections of non-member 
national or regional organisations. 
 
4.1.3 Corporate Members may be admitted from organisations manufacturing products or offering 
services for the field of clinical laboratory science. 
 
4.2. Application Procedures 
 
4.2.1 Application for Full Membership (4.1.1) shall be presented to the Secretary of the Executive 
Board. Applications shall be subject to approval by the Council on the recommendation of the 
Executive Board. Such application shall state that the applicant: 
 
4.2.1.1 is an organised society for clinical chemistry, or clinical chemistry and laboratory medicine 
or other appropriate official organisation that represents the major clinical chemistry, or clinical 
chemistry and laboratory medicine interests of the country or area. 
 
4.2.1.2 is recognised by a National Research Council, National Academy of Sciences or National 
Committee, Ministry of Health, or other appropriate official scientific organisation. 
 
4.2.1.3 has officers authorized to act for the society. 
 
4.2.1.4 is composed of persons employed in clinical laboratory science on a professional level. 
 
4.2.1.5 holds regular meetings that include scientific programmes. 
 
4.2.1.6 has as its main objectives the improvement of clinical laboratory services in health care and 
medicine, the advancement of knowledge and the encouragement of research. 
 
4.2.2 Applications for Affiliate Membership of the IFCC (4.1.2) shall be presented to the Secretary 
of the Executive Board. The Executive Board shall approve Affiliate Membership following 
appropriate consultation. Such an application shall state that the applicant Group: 
 
4.2.2.1 is involved in the field of clinical laboratory science and includes persons employed in 
clinical laboratory science at a professional level. 
 



4.2.2.2 is recognised by a National Research Council, National Academy of Sciences or National 
Committee, Ministry of Health, or other appropriate official organisation. 
 
4.2.2.3 has officers authorized to act for the Group. 
 
4.2.2.4. holds regular meetings that include scientific programmes. 
 
4.2.3. Application for Corporate Membership (4.1.3.) shall be presented to the Secretary Corporate 
Representative  of the Executive Board. Applications for Corporate Membership shall be then 
require approvedal by the Executive Board. Such an aApplications shall contain details to show 
that the applicant: 
 
4.2.3.1 is engaged in the manufacture of products and/or the provision of services for use in the 
field of clinical laboratory science. 
 
4.2.3.2 has a commitment to the improvement of clinical laboratory science in health care and 
medicine, the advancement of knowledge and the encouragement of research. 
 
4.3 Membership in each of the above groups becomes operative from the moment of approval. 
 
4.4 The Council shall decide upon exclusion of Full Member organisations (4.1.1) that no longer 
conform to the requirements of articles 4.2.1.1. to 4.2.1.6. 
 
4.5 The Executive Board shall decide upon exclusion of Affiliate Members (4.1.2) and Corporate 
Members (4.1.3) that no longer conform to the requirements of the relevant sections of articles 
4.2.2 and 4.2.3. 
 
5. Council 
5.1 The supreme body of the Federation shall be a Council which is responsible for the 
establishment of policy and the overall direction of the Federation. Council may exercise its 
authority at a meeting or when written submissions are presented to it according to the protocol 
established below (5.9 to 5.14). 
 
5.2 Full Members constitute the voting members of Council. 
 
5.23 Each Full Member from within its membership will designate by writing to the Secretary a 
Representative to the Council of the Federation, with full powers to act for the Society in all matters 
coming before the Council. 
 
5.34 The representatives from Full Members shall be the voting members of Council. An alternate 
representative may be appointed by a Full Member from within its membership or from the 
membership of another Full Member. The Secretary must be advised of this appointment in writing 
by an officer of the Full Member prior to the commencement of the meeting of Council. 
 
5.45 Each Affiliate Member and Corporate Member may designate a non-voting representative to 
Council. 
 
5.56 The Council shall approve the representative of the Corporate Members on the Executive 
Board as selected by the Corporate Members. 
 
5.67 The members of the Executive Board of the Federation shall be non-voting members of the 
Council. 
 
5.78 The Council is presided over by the President or, in his absence, by the Vice-President. 
 
5.89 The Council, at the call of the Executive Board, shall meet in the same period and at the same 
place as an International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 



 
5.910 Extraordinary meetings of the Council may be called by the Executive Board or by one fifth 
of the voting members writing to the Secretary. 
 
5.101 At a duly called meeting a quorum of the Council shall consist of a simple majority of all Full 
Members. The procedures to be followed should a formal vote be required are set out in the Rules. 
In the absence of a quorum at a duly called meeting, business is subject to a mail ballot conducted 
as set out in the Rules. 
 
5.112 In the periods between Council meetings the Executive Board may submit questions by mail 
ballot to the Full Members’ representatives to Council. 
 
6. Executive Board 
6.1 The Executive Board is charged with the day-to-day management of the Federation. 
 
6.2 The Executive Board consists of the President, Vice-President, Secretary, Treasurer, three 
Members at Large, the immediate Past President and a representative of the Corporate Members. 
Other individuals may be co-opted as non-voting members at the Executive Board's discretion. 
 
6.3 The term of office of the elected members of the Executive Board shall be three years and shall 
start on the first of January following an International Congress of Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine. Members of the Executive Board are eligible for re-election once only for a 
given office. No individual shall serve for more than six consecutive years excluding years served 
as Past President. 
 
6.4 The Executive Board shall ensure the orderly discharge of the functions of the Federation and, 
in particular, carry out the administrative duties between meetings of Council. The Executive Board 
shall establish and maintain a set of Rules through which it will accomplish these functions. 
 
6.5 A casual vacancy on the Executive Board may be filled by the Board. Such an appointment will 
be subject to ratification by the Council at its next regular meeting. 
 
7. Affiliated Organisations 
At its discretion the Executive Board may designate organisations engaged in the broad field of 
clinical laboratory science as IFCC Affiliated Organisations with the IFCC. The rights associated 
with such a designation shall be determined by the Executive Board. 
 
8. The Rights of Members 
The Rights of Full Members are determined by Council. The Rights of Affiliate Members and 
Corporate Members shall be determined by the Executive Board and subjected to approval by 
Council. These Rights shall be set out in the Rules. 
 
9. General Meetings 
9.1 A General Meeting of all interested individuals shall be held at the time and place of sponsored 
International Congresses of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 
 
9.2 The General Meeting shall discuss actions, problems, and issues facing the Federation and 
shall give participants the opportunity to record their recommendations. 
 
10. Dues 
The annual dues for the various forms of membership (4. 1) of the Federation shall be fixed by 
Council. Failure to pay dues by the prescribed date shall lead to a loss of Rights as is set out in the 
Rules. Council, on the advice of the Executive Board, has the discretion to recognize exceptional 
circumstances affecting a Member society and has the power to modify dues. 



 
11. Winding-upDissolution of the Federation 
If the Federation is wound up dissolved, then the net assets will be employed to realise the 
purposes set out in Article 2. 
 
12. Amendments 
Proposals of amendments to these articles of association may be presented in writing through the 
Executive Board to the Council. Such proposals must be proposed by one voting member of 
Council and seconded by another voting member. Amendments may also be presented by the 
Executive Board. Any such proposal must be received six months before a meeting of Council, 
otherwise it would be processed by mail as set out in the Rules. In either case acceptance of 
amendments shall require a two-thirds majority of those voting. 
 
Should a mail ballot be required for an amendment to the Statutes, then the procedure to be followed for this 
ballot will be as set out under Rule 2. 
 
 
 
 
 
 
 


