
Zápis  č. 21  ze schůze výboru SKB 
konané dne 9. března 2000 v Praze 

 
 
Přítomni: MUDr. K. Kalla, RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, pí. Z. Rychnovská, doc. 
MUDr. V. Palička, doc. RNDr. M. Dastych, doc. MUDr. P. Schneiderka, RNDr. I. Bilyk,  pí. J. 
Dostálová 
Omluveni: RNDr. D. Gotzmannová, PharmDr. J. Skalický 
Hosté: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc. 
 
Kontrola zápisu 
• Agentura Inres-Sones zaslala všem členům ČSKB ze Slovenska podrobný vysvětlující 

dopis a vyzvala je k zaplacení členských příspěvků do konce dubna 2000, 
• blok mladých biochemiků na akci FONS 2000 bude garantovat Dr. Adam (Olomouc), 
• výbor podpořil využití webové stránky ČSKB pro zveřejnění informace (návodu) jak se 

zapojit do internetové diskusní skupiny pracovníků v laboratořích, byl přijat rovněž návrh 
na otevření diskusní skupiny pro kontrolu kvality v rámci webové stránky SEKK - zajistí Dr. 
Friedecký po konzultaci s Ing. Budinou. 

 
• Prof. Engliš seznámil výbor s aktuální verzí návrhu zákona o odborné způsobilosti 

k výkonu zdravotnického povolání a o dalším vzdělávání ve  zdravotnictví a společně 
s výborem odsouhlasil následující připomínky: 
• v kategorii vzdělávání lékařů navrhuje výbor i katedra zaměnit název oboru na: klinická 

biochemie a laboratorní medicína, ponechat tento obor jako základní s délkou přípravy 
5 let a současně jej uvést jako obor nástavbový na základní obory vnitřního lékařství a 
pediatrie, 

• v kategorii farmaceutů výbor i katedra zásadně nesouhlasí s tím, že obor není uveden 
jako základní a žádá jeho uvedení mezi základními obory, s názvem jako u lékaře a 
délkou  přípravy rovněž 5 let 

• v kategorii jiný odborný vysokoškolský pracovník výbor i katedra upozorňují na 
nevhodnost názvu “fyzické osoby”, společně žádají uvedení oboru pod správným 
názvem  “klinická biochemie a laboratorní medicína” s délkou přípravy 5 let 

• SZP výbor po dohodě s katedrou IPVZ Brno doporučuje ponechat možnost PSS i pro 
JOP 

Závěr: prof. Engliš předloží toto stanovisko cestou vedení IPVZ jako společné stanovisko 
ČSKB a katedry. 
 

Nové úkoly a projednávané body 
1. Doc. Dastych informoval o průběhu dohodovacího řízení laboratorních oborů. Výbor s 

politováním konstatoval, že k těmto jednáním není přizván žádný zástupce odborné 
společnosti ani jiných zařízení než nestátních.  
Závěr: na příští jednání přizvat prim. Vernera, předsedu komise managmentu, písemně 
informovat reprezentanta ČLS doc. Špičáka o zásadní nespokojenosti výboru v této otázce 
(zajistí předseda dr. Kalla)      

2. Výbor projednal aktuální výpis z účtu členů ČSKB, dle seznamu členů, kteří dlouhodobě 
neplatí členské příspěvky bude ukončeno členství ve společnosti těm, kteří k 30.6.2000 
nebudou mít uhrazeny příspěvky za r.1999 

3. Inres-Sones a placení členských příspěvků - ženy v důchodu: členská evidence IS používá 
pro diferencování věkový limit 60 let pro muže i ženy, výbor trvá na snížené platbě u žen 
mladších 60-ti let, které z důvodu požívání důchodu o sníženou platbu požádají   



4. Předseda informoval o otázce spolupráce ČSKB, NKRL a VZP v oblasti kontroly kvality a 
uznávání certifikátů jako nezbytné součásti smlouvy. Stanovisko VZP není prozatím 
vyjasněné. 
Závěr: předseda bude pokračovat v jednáních a doloží způsoby výběru provádějících                                
organizací a důvody, které odbornou společnost vedou ke zmíněným návrhům 

5. Výbor byl předsedou informován o stížnosti na nedostatky kontroly kvality v jedné 
z ostravských nemocnic.  
Závěr: předseda požádá doc. MUDr. Zimu ved. NKRL, aby společně s reprezentantem                              
výboru Dr. Friedeckým navštívili pracoviště a stížnost prošetřili 

6. Doc. Schneiderka podal návrh na konání některých příštích odborných akcí v Olomouci 
(Biolab, pracovní den). Výbor návrh s potěšením přijal a podpořil konání Biolabu v roce 
2002 v Olomouci a pracovní den s tématem vrozených metabolických poruch v říjnu 2001. 
Koordinací akcí a projednáním se spolupracujícími odbornými společnostmi byl pověřen 
doc. Schneiderka 

7. pí Z. Rychnovská informovala o poradě s hlavní sestrou MZ: příprava zákona o vzdělávání, 
kreditní hodnocení, účast na odborných akcích laborantů (finanční otázka). 
Závěr: výbor pověřil pí Rychnovskou projednáním spolupráce a možností sjednoceného 
postupu v připravovaných návrzích a organizačních otázkách mezi sekcí biochemických 
laborantů ČSKB s Českou asociací sester  

8. pí Rychnovská informovala o přípravě Etického kodexu zdravotních laborantů, pracovní 
materiál  byl otištěn v časopisu SESTRA. Výbor tuto aktivitu podpořil a doporučil využít i 
dostupných publikovaných materiálů prof. Haškovcové 

9. EUROMEDLAB 2001 - doc. Palička a doc. Schneiderka seznámili přítomné s přípravami 
kongresu, opětovně požádali výbor i všechny členy společnosti o spolupráci. Byly 
specifikovány oblasti, u kterých je potřeba vybrat zodpovědné garanty. Podrobnosti jsou 
uvedeny v zápisu organizačního výboru EUROMEDLAB, doc. Palička připraví informaci 
do časopisu FONS a osloví navrhované garanty 

10. Dr. Bilyk informoval o stavu příprav nových kalkulačních listů.  
Závěr: všichni členové společnosti, kteří chtějí vytvořit nový kalkulační list nebo upravit 
stávající, mohou předkládat návrhy prostřednictvím Dr. Bilyka 

11. Výbor potvrzuje oficiální název společnosti “Česká společnost klinické biochemie” 
12. Nově přijatí členové  ČSKB: Bělonohá M. (Lomnice n.P.), Cerháková M. (Praha), Juráková 

R., Bc.(Šternberk), Kapounová E. (Praha ), Kožaná D. (Holasovice), Ing. Malkrabová 
S.(Opava), Náhlíková Š. (Kobeřice), Neradilová M. (Přerov), Nosková O. (Praha), 
Oberreiterová J. (Ždár n.S.),  MUDr. Partlová D. (Ústí n.L.), MUDr. Podzimková H. (H. 
Králové), Skopalová I. (Radslavice), Slunčíková J. (Šeberov), Wagnertová S. (V. Hoštice), 
MUDr. Malý A. (Praha).  

13. Členství ruší: MUDr. Bumba J.(Brno), Červinkvoá I.(Praha), Fartáková Z. (Most), doc. 
Fassati M. (Praha), PhMr. Filipová Z. (Č. Budějovice), Ing. Hanáková J. (Beroun),  
Ifcingová L. (Kozmice), Kachlíková D. (Brno), MUDr. Liptayová D. (Jeseník), MUDr. 
Marešová V. (Praha ), Ing. Musilová B. (Praha), doc. Perušičová J. (Praha), Smihrodská L. 
(Tachov), RNDr. Stachelová M. (Ostrava), Šenkeříková S. (Vsetín), Špelinová J.(Plzeň), 
MUDr. Špetová J. (Turnov), Tavaiová M. (Sokolov), RNDr. Tóthová M. (Bratislava).  
 

Příští schůze výboru SKB se koná 19. dubna, v Praze ( 9.30 hod). 
 

Zapsala: J. Dostálová 
Schválila: Ing. J. Vávrová 
 
 



V Hradci Králové 10. března 2000 
 
Informace o změnách v adresáři: 
Doc. Schneiderka 
Fakultní nemocnice, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc 
tel/fax 068/585 2531 
e-mail: sch@fnol.cz  
 
Dr. Friedecký – změna e-mail: friedecky@sekk.cz 
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