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Zpráva o činnosti výboru ČSKB 

 
Tomáš Zima, Pardubice 20.9.2010 
 
Volby do výboru společnosti  

 Výbor společnosti  
Předseda – prof. Zima 
Místopředseda  – prof. Racek  
Místopředseda  a vědecký sekretář – Ing. Vávrová  
Pokladník – Ing. Šprongl  
Členové – doc. Dastych, RNDr. Gotzmannová, doc. Schneiderka 

 Revizní komise 
Předseda – RNDr. Louženský 
Členové – RNDr. Benáková, MUDr. Verner 
Sekce biochemických laborantů 
Předsedkyně: Mgr. Martina Bunešová 
Vědecká sekretářka: Bc. Jana  Blažková 
Místopředseda: Jiří Kotrbatý, Dis 
Členové: Milena Kapustová, Petr Coufal 

 Poděkování členům odstupujícího výborů místopředsedovi RNDr. M.Radinovi, předsedkyni sekce 
zdravotnických laborantů Z. Rychnovské a  M.Vémolové a  RNDr. P. Breinkovi za jejich práci 
pro ČSKB. 

 
Činnost výboru - I 

 Zasedání výboru 1x měsíčně  
 Zástupci ČSKB  v IFCC a EFCC 

– prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4 registration committee 
– doc. Dastych, Ing. Šprongl - Rada pro akreditaci  
– MUDr. Kocna – předseda Committee on Education and Curriculum Development  

(C-ECD) IFCC 
• člen pracovní skupiny CPD IFCC – internet/distance learning 

– Ing. Šprongl - corresponding členem Committee on Traceability in Laboratory Medicine 
(C-TLM)  

– Prof. Zima - corresponding (associate) členem Committee on Conferences and 
Congresses (C-CC) 

• člen Congresses and Postgraduate Education Working Group EFCC (WG-CPE) 
 
Činnost výboru – II 

 Připravena aktualizace koncepce našeho oboru – k diskusi ve společnosti  
 Schválena nová nepodkročitelná personální minima pro laboratoře  
 Web společnosti – základní komunikační prostředek – průběžná aktualizace  

 
Odborné zaměření společnosti 

 EDUKACE  
 Vytváření a aktualizace odborných doporučení  

 schválená  



 Aktualizace Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a 
druhém trimestru těhotenství  

Společný dokument  České společností klinické biochemie ČLS JEP, České společnosti nukleární 
medicíny ČLS JEP, České gynekologicko-porodnickou společnosti ČLS JEP, Společnosti lékařské 
genetiky ČLS JEP a Referenční laboratoře MZ ČR  pro klinickou biochemii  

– Doporučení ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů  pro dospělou 
populaci 

 Společný dokument České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro 
aterosklerózu ČLS JEP  

– Doporučení k vyšetřování proteinurie  
 Společný dokument České nefŕologické společnosti ČLS JEP a České společnosti klinické 
biochemie ČLS JEP 
 
Odborné zaměření společnosti 

– Příprava aktualizace doporučení  
– Validace a verifikace metod 
– POCT 
– Diagnostika a sledování diabets mellitus 
– Vyšetřování parametrů hormonů štítné žlázy  
– Doporučení o bezpečnosti pacientů v procesech odběru, transportu, zacházení a 

identifikace vzorků pro klinické laboratoře 
– a další……. 

 Vyšetřování glykovaného hemoglobinu v ambulancích diabetologů a praktických lékařů  
 

Odborné zaměření společnosti 
▬ Jednání s VZP týkající se ambulancí klinické biochemie  
▬ Schváleno a bude vyhodnoceno koncem roku 2010, příprava kódu pro konzultace 
▬ Jednání s odbornými společnostmi o sdílení výkonů 
▬ Elektronický přístup k časopisu CCLM  
▬ Náš časopis KBM - nový vydavatel – společnost STAPRO  

 
LAB TESTS ON LINE 

▬ Edukační webové stránky pro odbornou i laickou veřejnost – propagace mezi odbornou laickou 
veřejností  

▬ Dokončen – překlad všech hesel 
o překlad slovníku 
o překlad nemocí 
o překlad screeningových testů 

Získán HON Code 
V současné době má česká verze nejvíce testů a textů přeloženo ze všech jazykových verzí 
Oceněn  způsob překladu – odborníci  
 
Akreditace – vzdělávání 

 Zákon 95/2004 
– Akreditovaná pracoviště – viz web  
– Novela zákona – kmenové, základní obory, funkční specializace  
– Nyní nová vyhláška o specializačním vzdělávání – interní kmen lékař zařazený v našem 

oboru  
– Připravuje se novela vyhlášky 



 Zákon 96/2004 
– Příprava pro akreditaci pracovišť – prováděcí předpisy – požadavky na akreditovaná 

pracoviště – schváleno MZ ČR 
– Výzva akreditujte se !! 

 Celoživotní vzdělávání  
– Pravidla ČLK, KVVOPZ a ČAS  

 
Organizace odborných akcí I 

 Sjezd společnosti 
– Sjezd Praha 20.-22.9.2009 

• 580 účastníků 
 BIOLAB  

– Hradec Králové 30.5.-1.6.2010 
• 320 účastníků 

 Setkání mladých biochemiků Písek 
–  Písek 25.-26.2.2010 

• 35 účastníků 
 
Organizace odborných akcí II 

 FONS 20.-21.9.2010 
 2. Evropské symposium kvality a managementu v laboratorní medicíně - videokonference 

Lisabon – Praha, 16.10.2010 
 Sjezd společnosti 

– Sjezd Plzeň 25.-27.9.2011 
 
Systémy kvality 

 Prosazování kvality práce a systému jakosti v laboratořích za jasných a transparentních podmínek 
v souladu s mezinárodními doporučeními a postupy a reálnými možnostmi  

 ČIA 
 Rada pro akreditace  
 NASKL – samostatný útvar sekretariátu ČLS JEP 

– Edukační a poradenská činnost pro zvyšování kvality orgán 
– Doporučeno omezení pro opakovaní Auditu I  



 
Hospodaření v roce 2009 

 
 



 
Zpráva hospodaření za 1. pol. 2010 

 
 
Spolupráce s našimi partnery 

 Česká lékařská komora 
 KVVOPZ 
 Odborné společnosti 

– Hematologie 
– Imunologie 
– Nukleární medicína  
– Další – ČKS, ČOS, SVL,.. 

 Orgány státní správy 
 Zdravotní pojišťovny  
 …. 
 SEKK  



 – certifikace 2011 
  
 CZEDMA 
 – Pracovní den listopad 2010 
 
Ocenění ČSKB 2010 

 Čestné uznání „ Za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny“ RNDr.Bilyk, 
MUDr. Buryška 

 Čestné členství ČSKB – prof. Štěpán, MUDr. Blažej, MUDr. Cheníčková 
 Cena ČSKB za nejlepší publikaci v roce 2009 – Ing. Springer, prof. Zima, doc. Límanová - 

Reference intervals in evaluation of maternal thyroid fiction during the first trimester of 
pregnancy“ 

 Cena ČSKB „Za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní medicína za rok 
2009“ - prof. Richard Průša a kol. – Průvodce laboratorními nálezy 

 




