
Příloha č. 1 
Zpráva o činnosti výboru ČSKB – prof. Zima 
 
Činnost výboru I 

 Zasedání výboru 1x měsíčně  
 Zástupci ČSKB  v IFCC a EFLM 

– prof. Racek - IFCC a EFCC, national representant in EC4 registration committee 
– doc. Dastych, Ing. Šprongl - Rada pro akreditaci  
– Prof. Palička, prof. Zima – předsednictvo ČLS JEP 
– MUDr. Kocna –člen IFCC committee on Internet and e-learning  
– Ing. Šprongl - corresponding členem Committee on Traceability in Laboratory Medicine (C-TLM) 

a Preanalytical Phase WG PA EFLM) 
– Prof. Průša – member of EFLM WG on Biological  variation  
– Prof. Zima – člen výboru EFLM 

                       corresponding (associate) členem Committee on Conferences and Congresses            
                      (C-CC) IFCC 
           člen Congresses and Postgraduate Education Working Group EFLM  
                     (WG-CPE) 

– Prof. Palička – EFLM professional committee  
 
Činnost výbor II 

 Přípravy vzniku profesní komory nelékařů 
 Název naší profese v EU  

– Specialist in Laboratory Medicine 
 EFCC = EFLM 

– Změna názvu 
– Otázka do budoucna – změna názvu ?? 

 Specializační vzdělávání EU – UEMS 
– Blue book – syllabus 
– Monovalent x polyvalent specialist  
– Zahájení diskuse v ČR  

 
Činnost výboru III 

 Kultivace sazebníku výkonů 
– Nová kalkulace 
– Návrh na úpravu režie 
– Vyřazení výkonů 
– Nové výkony  

 Diskuse k návrhům vyhlášek 
 Vyhlášky k zákonů 372/2011 Sb.  

– Personální minima 
• nová verze dle vyhlášky 
• Náš oborník může působit v oboru toxikologie, cytologie, nukleární medicína, klinická 

farmakologie  
Technické vybavení 

 
Kultivace Seznamu zdravotních výkonů 

 Řada jednání MZ, pracovní skupina 
 Způsob kalkulace bodových hodnot výkonů (kalkulační vzorec)  
 Práce komise výboru ČSKB pro kultivaci 
 Úpravy jednotlivých výkonů, jako např. čas nositele, čas trvání výkonu apod.   
 Kalkulace některých speciálních výkonů  



 U všech výkonů byla navržena možná denní frekvence opakování výkonu, a to v souladu s doporučeními 
ČSKB a potřebami dotčených klinických odborností resp. jejich pacientů.  

 Možnost změny kategorie nositele u některých výkonů  
 Nové zpracování nově navrhovaných výkonů, včetně konzultace 
 Vyřazení obsolentních nebo minimálně používaných výkonů 
 Problematika statimů  Bylo navrženo použití bonifikačního kódu, který by byl přiřazen k výkonům. Bude 

zachován současný stav.  
 MZ ČR uznalo, že režijní náklady naší odbornosti jsou nízké a tak můžeme předpokládat, že se v rámci 

kultivace  sazebníku přistoupí k jejich rekalkulaci, ale zda se to projeví již  od nového SV 2013 nebylo 
upřesněno 

 
 
Odborné zaměření společnosti 

 Vytváření a aktualizace odborných doporučení  
 schválená  
 stanovisko ČSKB k současnému stavu standardizace stanovení kreatininu 
 Doporučení o laboratorní diagnostice a sledování diabetu 
 Doporučení Změna jednotky pro stanovení glykovaného hemoglobinu A1c (HBA1c) a 

rozhodovacích  
 Metodický návod k zajištění a provádění všeobecného těhotenského screeningu vrozených 

vývojových vad v ČR. 
 Směrnice pro screening, diagnostiku a terapii kolorektálního karcinomu 
 Příprava aktualizace doporučení  
 Používání nádorových markerů  
 a další……. 
 Návrhy ???? 

 
 
Odborné zaměření společnosti 

 Jednání s VZP týkající se ambulancí klinické biochemie  
– Pokračuje v roce 2012 – úprava počtu výkonů, apod.  
– Jednání o problematice kvality POCT – glykovaný hemoglobin 

 Jednání s odbornými společnostmi o sdílení výkonů 
– Sdílení genetických výkonů – nové kódy – nízká a střední penetrance polymorfismů (schváleno)  

 Návrhy nových výkonů –  
– Lp-PLA2, MPO, NGAL, interpretace biochemických vyšetření lékařem , telefonická konzultace k 

biochemickému vyšetření  
 
 
Lab Tests On Line 

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

- Aktualizace hesel  
- Překlad nových testů a nemocí 
- Příprava nových hesel  
- Získán HON Code 
- PROPAGACE NAŠEHO OBORU  

V současné době má česká verze nejvíce testů a textů přeloženo ze všech jazykových verzí 
 
Akreditace – vzdělávání 

 Zákon 95/2004 
– Akreditovaná pracoviště – viz web  
– Organizace vzdělávání na LF  



 Zákon 96/2004 
– Příprava pro akreditaci pracovišť –  
– Výzva akreditujte se !! 
– Celoživotní vzdělávání – kredity  
– Pravidla ČLK, KVVOPZ a ČAS  
– Stavovský předpis č. 16 ČLK – žádost o kredity  
– Celoživotní vzdělávání  

 Časopisy KBM, FONS 
- Otázka vzhledu časopisu ?? 
 
Organizace odborných akcí  

 X. Sjezd společnosti - Sjezd Plzeň 25.-27.9.2011 (422 účastníků) 
 XI. Sjezd společnosti - Olomouc 22.-24.9.2013 
 BIOLAB - Písek 13.-15.5.2012 
 FONS - Pardubice 23.-25.9.2012 

 
Organizace odborných akcí 2012-13 

 Education in Clinical Chemistry and Laboratory Medicine EFCC Symposium Praha 17.-19.3.2012 
– koncensus symposium EFLM – UEMS 

 24. International symposium AACC POCT 
 Praha 3.-5.10.2012 
 10 grantů  

 Společné symposium ČSKB - EFIM - EFLM  
– Praha 2.-.5.10.2013 

 Návrh uspořádat Euromedlab  
– Symposium Patient Safety  
– 12.-13.4.2013 Praha  

 Setkání mladých biochemiků  
– Krkonoše 23.-24.2.2012 

 
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 – 
– Jednání o EHK, vydávání výsledků, …. 
– Povinná akreditace pro genetická vyšetření  

• ze zákona, podná sitiuace je v EU 
– Rada pro akreditace  

 NASKL – Edukační a poradenská činnost 
– Doporučeno omezení pro opakovaní Auditu I  - pouze 1x  
– Audit II  
– Příprava pro akreditaci dle ISO 15189 

 
 
Ocenění ČSKB 2012 
Čestné členství ČSKB  
RNDr. Dagmar Gotzmannová  
prof. MUDr. Richard Průša, CSc. 
paní Jana Farkačová 
 
 
 
 




