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Příloha č. 1 
Zpráva o činnosti výboru 

České společnosti klinické biochemie ČLS JEP 
 

Zprávu předkládá dne 16.9.2006 Antonín Jabor 
 
 
Výbor České společnosti klinické biochemie (ČSKB) působil od dubna 2002 do dubna 2006. Složení výboru je ve 
zprávě č. 1 z dubna 2002, v polovině volebního období odstoupil RNDr. Friedecký a na jeho místo byl kooptován        
doc. Schneiderka, který současně plnil roli IFCC reprezentanta. Činnost výboru charakterizují zprávy 1 – 41, 
dostupné na webových stránkách (www.cskb.cz).  
 
Ekonomická situace společnosti 
Aktivity výboru podpořil fakt, že úspěšný Euromedlab 2001 přinesl následně do pokladny ČSKB prostředky ve 
formě daru IFCC na vědecké a edukační aktivity. Tyto prostředky výbor využíval na podporu časopisu KBM, 
grantovou politiku, nákup knih a časopisů, organizaci odborných akcí a podobně. Prostředky budou k dispozici na 
období 10 let. Jednotlivé roky volebního období skončily finančním přebytkem a s doplněním rezervního fondu.  
 
Edukační aktivity 
Výbor se organizoval nebo se podílel na organizaci mezinárodních (například edukační symposium FESCC v roce 
2004), národních (například národní sjezdy ČSKB, BIOLABy, symposia FONS), regionálních (například 
mezikrajské semináře, seminář Karlova Studánka a další) seminářích a pracovních dnech podle připraveného plánu 
akcí. Členové výboru na řadě akcí přednášeli (podrobnosti o těchto aktivitách členů výboru jsou v úvodníku FONS 
1/2006, informace o programech akcí i obrazové archivy jsou archivovány na webu společnosti). 
 
Webové stránky a elektronická komunikace 
Během volebního období se vybudovala databáze elektronických adres členů společnosti a webové stránky zahrnuly 
veškeré aktivity probíhající v oboru. Díky příspěvkům členů společnosti se položily základy galerie významných 
osobností ČSKB. Díky průběžné aktualizaci webových stránek a rozsáhlému přínosu informaci počet přístupů na 
webové stránky ČSKB během volebního období přesáhl hodnotu 100000 (jednostotisíc). Webové stránky se tak staly 
nejefektivnějším nástrojem informování odborné společnosti i o dalších aktivitách (IPVZ a prostřednictvím linků i 
dalších institucí včetně zahraničních). Výbor společnosti rovněž podporoval distribuci aktuálních informací na 
elektronický adresář členů společnosti, kteří o zasílání informací projevili zájem. 
 
Grantová politika 
Výbor zavedl jako novou formu podpory tzv. cestovní granty pro účast zejména mladších kolegů nejen na 
zahraničních akcích, ale i na domácích akcích (včetně podpory aktivních účastníků – středoškoláků). 
 
Časopisy 
Zásadní změnou bylo vyvedení časopisu Klinická biochemie a metabolismus (KBM) z hlubokého ekonomického 
propadu a navázání spolupráce jednak s nakladatelským domem Lexis Nexis, jednak se Společností lékařské 
genetiky. Byla jmenována nová redakce (Dr. Friedecký,  Ing.Vávrová), byla doplněna redakční rada, prosadila se 
elektronická komunikace mezi redakcí, autory a nakladatelstvím. Druhou zásadní změnou bylo zahrnutí bezplatného 
rozesílání časopisu v rámci členského příspěvku členů ČSKB s vysokoškolským vzděláním (od roku 2006). Členové 
výboru publikovali jak v časopise KBM, tak v časopise FONS (podrobnosti o těchto aktivitách členů výboru jsou 
v úvodníku FONS 1/2006). 
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Ocenění 
Výbor zásadně novelizoval a vypracoval systém ocenění (čestná členství, Hořejšího medaile a čestné uznání) a 
ocenění za nejlepší vědecké a edukační práce. Transparentní pravidla jsou uvedena na webu společnosti. Historicky 
první cenu Hořejšího převzal prof. Masopust v roce 2003, v roce 2005 byla udělena prof. Kazdovi. Pro posouzení 
vědeckých prací výbor sestavoval odborné komise. Některé ceny byly udělovány společně s komerčními firmami. 
 
Sponzorství a partnerství 
Výbor definoval jasná kriteria pro sponzory ČSKB se třemi kategoriemi sponzorství. Spolupráce se sponzory 
probíhala transparentně a bez problémů. Jako partnera pro FONS (bulletin a symposium) měla společnost firmu 
STAPRO Pardubice, jako partnera pro EHK společnost SEKK Pardubice. 
 
Doporučení 
Výbor inicioval vznik nových nebo aktualizaci existujících doporučení. Aktuální i archivní doporučení jsou 
k dispozici na webových stránkách společnosti, část byla publikována v odborném tisku. Některá doporučení (změna 
kalibrace HbA1c, doporučení o diabetu, o odhadu nejistot, o validaci a verifikaci, o POCT a další) zásadním 
způsobem přispěla k přeměně praxe v klinických laboratořích. 
 
Sekce biochemických laborantů 
Spolupráce mezi výborem ČSKB a výborem sekce biochemických  laborantů byla podobně jako v minulých 
obdobích bezproblémová, výbor podporoval každoroční pořádání celostátního BIOLABu, prezentace na webových 
stránkách prostřednictvím vlastní rubriky zahrnuje všechny aktivity sekce. 
 
Ekonomické a personální zabezpečení oboru 
Výbor se podílel na přípravě kalkulačních listů, schvaloval zařazení nových výkonů a navrhoval výkony k vyřazení. 
Výbor definoval požadavky na personální zabezpečení oboru. V roce 2005 výbor schválil novelizovanou koncepci 
oboru. Během volebního období se stabilizovalo vykazování výkonnosti oboru metodikou ÚZIS, takže měli členové 
společnosti k dispozici údaje o ekonomii provozu laboratoří.  
 
Systémy jakosti 
Výbor prostřednictvím svých delegátů působil v Radě pro akreditaci ČLS JEP. Během volebního období se členové 
výboru podíleli na vzniku Národních akreditačních standardů. Registr klinických laboratoří vznikl díky aktivitě řady 
klinických laboratoří, které měly zájem řízeným způsobem zvyšovat svou kvalitu a připravovat se tak na akreditaci. 
Registr klinických laboratoří jako projekt skončil vytvořením Národního autorizačního střediska pro klinické 
laboratoře ČLS JEP (původní ambice provádět akreditace laboratoří byla opuštěna a orgán se soustředil na edukační 
způsob vedení laboratoří k vyšší kvalitě s možností úroveň kvality ověřit dvoustupňovým systémem auditů). Výbor 
podporoval uvádění metrologických principů do laboratorní medicíny.  
 
Mezinárodní aktivity 
Během volebního období vstoupila ČR do EU. Někteří členové výboru působili jako zástupci ČR v pracovních 
komisích evropských nebo světových struktur.  
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Ostatní aktivity 
Výbor společnosti vytvořil seznam regionálních konzultantů, kteří s ohledem na nové státoprávní uspořádání mohli 
působit jako poradci krajských orgánů. Neúspěšným projektem výboru bylo vybudování databáze vzácných analýz a 
publikačních aktivit členů společnosti, které ztroskotalo na nedostatečné aktivitě členské základny. Naproti tomu se 
během volebního období nastartovalo pravidelné vydávání Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi na 
CD ROM a byla vydána publikace Preanalytická fáze 2005. Výbor spolupracoval při přípravě řady vyhlášek, 
vzdělávacích programů a dalších legislativních dokumentů. V řadě dílčích jednání se představitelé výboru pokoušeli 
optimalizovat spolupráci mezi ČLK, MZ, plátci a dalšími institucemi. Kromě zmíněných institucí výbor úzce 
spolupracoval s Komorou vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví, IPVZ, fakultami, komerčními 
firmami, CZEDMA a dalšími orgány. 
 
Členská základna ČSKB 
Členská základna ČSKB sdružuje tři kategorie členů: lékaře, VŠ nelékařských oborů a biochemické laboranty. 
Tabulka uvádí časový trend složení členské základny v období duben 2002 - březen 2006.  
 

  2002 % z 
celku 

2003 % z 
celku 

2004 % z 
celku 

6/2005 % z 
celku 

3/2006 % z 
celku 

Celkem členů 1121  1106  1088  1123  1177  

ženy 781 69,7 774 70,0 762 70,0 785 69,9 842 71,5 

muži 340 30,3 332 30,0 326 30,0 335 30,1 338 28,5 

lékaři 220 19,6 223 20,2 218 20,0 226 20,1 226 19,2 

ostatní VŠ  513 45,8 508 45,9 494 45,4 525 46,7 542 46,0 

sekce  laborantů 388 34,6 375 33,9 376 34,6 374 33,2 409 34,8 
 
 
 




