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Zápis č. 10  ze schůze výboru   
konané dne 10. a 11. března 1999 v Kladně 

 
Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová,  
pí. Z. Rychnovská, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., PharmDr. J. Skalický, Doc.MUDr. M. Dastych, 
CSc.,  RNDr. I.Bilyk, pí Dostálová 
Omluvena: RNDr. D. Gotzmannová, 
Hosté: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., prof. MUDr. J. Racek, CSc., Doc. RNDr. P. Štern, CSc., Doc. 
MUDr. A. Jabor, CSc.  
 
Kontrola zápisu č. 9 z jednání výboru konaného dne 11. února 1999 
  
• Dohodovací řízení mezi VZP a poskytovateli zdravotní péče dne 11.2.1999 akceptovalo 

návrhy předložené za klinickou biochemii. 
• SEKK: úkol trvá 

Za kontrolu kvality zodpovídají obě komory (lékařská i VŠ), zpřesňující stanovisko 
zahrnující rovněž stanovisko ke článku „SEKK 1999“ zveřejněnému v bulletinu FONS 
(4/98, str.31) předloží na příštím jednání komise managmentu. Výbor bere na vědomí 
reakce na výše zmíněný článek, které zasílá redakci časopisu dr. Kratochvíla a dr. 
Friedecký.  

• Revizní komise nemá připomínky ke zprávě o vyúčtování kongresu Alps-Adria 
• „Florencie ´99“ (ocenění autoři doložili přijetí abstrakt svých prací ). Výbor přiznal dle 

klíče doporučeného hodnotící komisí finanční dotaci prvním autorům za práce: 
M. Beránkovi a kol.  
a) Genotype of apolipoprotein E as an independent factor of atherosclerotic complications 
during hypolipidemic therapy, 
b) K-ras mutations in colorectal carcinomas in the Czech Republic, 
K. Kotaškovi a kol. 
Rapid and efficient method for mutation detection in CYP21B gene, 
P. Živnému a kol. 
Selected biochemical values in graft quality estimation in brain death organ donors, 
V. Voříškovi a kol. 
Usefulness of multitechnique approach in Hradec Králové University Hospital Laboratory 
Service for drugs of abuse monitoring. 

• Edukační komise aktualizovala dotazník FESCC věnovaný výuce. 
• Komise IFCC zabývající se tvorbou výukových materiálů - o práci v komisi projevili 

zájem prof. Racek a doc. Dastych. 
• Byla provedena podrobná kontrola adresáře členů Společnosti, nesrovnalosti zaslány 

členské evidenci spolu s návrhem na zkvalitnění oboustranné zpětné vazby evidence změn 
v adresáři. Při kontrole účtu placení členských příspěvků bylo pozastaveno členství  včetně 
rozesílání informačních materiálů neplatičům s dvouletým dluhem s tím, že byli obesláni 
dopisem.  
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Nové úkoly a projednávané body 
 
1. Edukační komise  - aktuální otázky postgraduálního vzdělávání: 

a) informace  o rozsahu pregraduální výchovy na lékařských fakultách a fakultách 
vzdělávajících analytiky, 
b) Analytici: 
- katedra klinické biochemie IPVZ spolu s edukační komisí předložila návrh změn v 
předatestační přípravě analytiků, 
- katedra klinické biochemie spolu s výborem Společnosti předloží vedení IPVZ návrh 
změn struktury vzdělávání farmaceutů pracujících v oboru klinické biochemie, za výbor 
Společnosti se přípravy dokumentů zúčastní dr. Skalický, 
- dr. Kalla požádá o schůzku se zástupcem MZ, které se zúčastní prof. Engliš, dr. Kalla, 
doc. Palička, doc. Dastych, 
- výsledky jednání spolu s návrhem dalšího postupu budou předloženy na jednání výboru 
11.5.1999, aktuální situace bude zveřejněna na sjezdu ČSKB.   
c) Lékaři: 
- prof. Engliš požádá vedení IPVZ o oficielní vyjádření týkající se započítávání délky a 
druhu praxe pro 2. atestaci z klinické biochemie, 

- aktuální problematika a návrh postupu vzdělávání lékařů v předatestační průpravě bude 
rovněž diskutován na úrovni schůzky s MZ ČR. 
d) Laboranti: 
- informace o v současné době možných variantách pre i postgraduálního vzdělávání 
včetně bakalářského studia, 
- je třeba obnovit informaci o předpokladech přijetí laboranta do klinicko-biochemické 
laboratoře, 
- diskutován program kontinuálního vzdělávání laborantů, 
e) edukační komise předložila podrobný návrh programu bloku věnovaného vzdělávání 
pro 4. sjezd ČSKB.  

2. Vzhledem k opakující se kritice úrovně některých publikovaných prací v bulletinu FONS 
výbor doporučuje ustavení stálé redakční rady.  

3. 4. Sjezd ČSKB - průběžná informace o aktuálním stavu příprav:  
a) zajištění ubytovacích kapacit,   
b) zajištění prostor kongresového centra,  
c) časový program  rozdělení bloků,  
d) návrh výše sjezdového poplatku pro účastníky se zvýhodněním členů ČSKB,  
e) úkol - prověřit možnost vytištění abstrakt prací v  supplementu časopisu Klinická 
biochemie a metabolismus, 
f) dva bloky nemají ještě definitivně určeny koordinátory, 
g) předložen návrh programu bloku věnovaného vzdělávání všech kategorií pracovníků v 
oboru.  

4. EUROMEDLAB 2001: 
a) pokračuje příprava zabezpečení stánku na kongresu ve Florencii, 
b) bylo zadáno otevření webové stránky kongresu, 
c) pokračují práce na propagaci kongresu v odborných tuzemských časopisech, 
d) vzhledem k probíhající rekonstrukci kongresového centra v Praze prozatím nelze 
předkalkulovat výši pronájmu.  

5. BIOLAB ´99: informace o průběhu příprav sjezdu a přepokládaného odborného 
programu.  

6. Slovenská společnost klinické biochemie informuje změnách ve výboru:  
předsedkyně - MUDr. Anna Stecová, CSc., 
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vědecký sekretář - Ing. Pavol Blažíček, CSc., 
pokladník - MUDr. Vladimír Gažovič, 
IFCC representant - MUDr. Juraj Vavrík. 

7. Výbor podpořil žádost 1.LF UK a VFN a 1. interní kliniky 1 LFUK v Praze týkající se 
zřízení referenční laboratoře pro porfyrickou chorobu. 

8. Česká lékařská komora a kreditní systém kontinuelního vzdělávání: 
a) výbor požádá ČLK o přidělení vyššího počtu bodů pro 4. sjezd ČSKB, protože tato 
odborná akce je považována z hlediska Společnosti za prestižní, 
b) výbor požádal o zařazení světového kongresu ve Florencii do kreditního systému 
ČLK, 
c) navržení pracovišť akreditovaných pro vzdělávání - výbor bere na vědomí závazné 
stanovisko č.2 ČLK (akreditovány jsou fakultní nemocnice, IPVZ, IDVPZ, další 
pracoviště lze navrhnout prostřednictvím odborné společnosti, 
d) navrženo složení oborové komise ČLK: předsedou MUDr. Kalla, členy  prof. Racek, 
MUDr. Verner, doc. Schneiderka, doc. Jabor, doc. Průša, MUDr. Musil,  
e) ČLK dosud nevyřešila zařazení kurzů IPVZ do systému kontinuálního vzdělávání, 
f) výbor konstatuje, že pokyny pro dokumentaci záznamů k odborným akcím 
garantovaným ČLK nejsou v materiálech ČLK jednotné. 

9. Dr. Bilyk prostřednictvím bulletinu FONS znovu upozorní na možnost vypracování 
registračních listů pro výkony dosud nezařazené v seznamu výkonů.  

10. Výbor reagoval na výzvu prof. Blahoše a prof. Ticháčka a doplnil za ČSKB podklady pro 
historický přehled ČLS JEP. 

11. Výbor souhlasí s úhradou ročního příspěvku členství v IFCC pro všechny vysokoškolsky 
vzdělané členy Společnosti klinické biochemie. 

12. Výbor bere na vědomí vyúčtování nákladů za vydávání časopisu Klinická biochemie a 
metabolismus a souhlasí s uvolnění částky 40 tis. Kč na tyto účely. 

13. Výbor pověřuje Dr. Bilyka vedením pracovní skupiny pro přípravu ceníku vyšetření. 
Návrh ceníku bude předložen ke 31.10.1999. 

14. Dr. Verner ve spolupráci s komisí managmentu připraví do 30.6.1999 návrh kategorizace 
laboratoří.    

15. Nově přijatí členové Společnosti: Dr. M. Vorlíčková (Praha), Dr., Mgr. D. Valík (Praha), 
Dr. L. Toušková (Kadaň), Dr. V. Krišáková (Příbor), J. Jiříčková (Nový Jičín), B. 
Bajnarová (Studénka)  

 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

 
 
v Hradci Králové 15.3.1999 
 


