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Zápis č. 39 ze zasedání výboru ČSKB 
konaného dne 14. března 2002 v Pelhřimově 

================================================================= 
Přítomni: prim. Kalla, Dr. Bilyk, doc. Schneiderka, Dr. Gotzmannová, doc. Datsych, Dr. 
Friedecký, Z. Rychnovská, Ing. Vávrová, prof. Palička 
Omluveni: Dr. Skalický, J. Dostálová 
 
 
 
V úvodu jednání předseda ČSKB poděkoval všem členům za spolupráci v končícím 
volebním období a vyjádřil naději, že i nový výbor bude úspěšný v rozvoji oboru. 
 
 
Kontrola zápisu: 
1. Probíhá mimořádné kolo EQA (cholesterol, glukosa), předseda vyžádal od ředitele 

SEKK seznam laboratoří, zapojených do cyklu 
2. ad (3): návrh „Zákona“ je v projednávání 
3. ad (7): je naplánována schůzka s diabetology, organisačně zajistí prof. Zima 
4. ad (8): vedení firmy ROCHE potvrdilo podporu ceny, výzva bude zveřejněna - zajistí 

Ing. Vávrová 
5. ad (9): doc. Schneiderka zajistil, ověří u Dr. Skalického 
6. ad (11): prim. Kalla jedná s firmou Bio-Rad, která čeká na souhlas vedení. Pak bude 

výbor specifikovat podmínky 
7. ad (14): doc. Schneiderka zajistil odeslání zpráv kanceláři IFCC 
8. ad (16): trvá úkol pro Dr. Friedeckého připravit návrh dopisu. Jednání je složitější, bude 

potřeba aby záležitost projednal nový výbor s firmou SEKK 
 
 
 
Nové úkoly a projednávané záležitosti: 
1. Informace o udělování ceny IFCC-EDMA na EUROMEDLABu v Barceloně, 

podrobnosti pro uchazeče jsou na webové stránce IFCC a EUROMEDLABu. 
2. President IFCC informoval dopisem o možnosti odborných výměnných programů pro 

odborníky mladší 40-ti let v rámci odborných programů. Program je dotován měsíčně 
částkou 1.000 CHF. Informaci zveřejní na webové stránce ČSKB Ing. Vávrová 

3. Ředitel odboru revize VZP požádal o návrh člena do komise pro výběrové řízení na 
revisního lékaře v oboru KB - předseda  pověřil prof. Zimu 

4. Dr. Verner svolal schůzku laboratorních oborů pod hlavičkou ČLK: zúčastnili se 
representanti KB, imunologie, hematologie, nukleární medicíny a mikrobiologie. 
Předmětem jednání byla otázka „Ceníku výkonů“ a koordinace aktivit laboratorních 
oborů. Jednotlivé odbornosti mají projednat ve výborech následující otázky:. 
Stanovisko ČSKB: 
a) ČSKB podporuje vznik ceníku laboratorních výkonů 
b) rozhodující část  výkonů naší odbornosti je rozpočtově vyvážena, drobná vylepšení 

je třeba dělat kontinuálně 
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c) stávající Seznam výkonů je převoditelný v ceník 
d) ČSKB před rokem přepracovala nejfrekventovanější a nejnáročnější výkony s tím, 

že kalkulovala bod v hodnotě 1 Kč 
e) v oboru KB je možno na vybraných zdravotnických subjektech provést modelovou 

kalkulaci 
Předseda v tomto smyslu odpoví Dr. Vernerovi. 

5. Prof. Zima předložil návrh upravených a doplněných kalkulačních listů - viz jednání 
výboru v lednu 2002, výbor souhlasí. 

6. Výbor znovu projednal vhodnost podání registračního listu pro „kvantitativní stanovení 
volných radikálů“, předkládaného Dr. Votrubou. Po dlouhé diskusi výbor rozhodl 
oslovit skupinu špičkových odborníků oboru i mimo něj (lékařů i analytiků) s otázkami, 
zda (a) je medicínská opodstatněnost dostatečně podložená pro klinicky potřebné a 
nezbytné stanovení koncentrace celkových volných radikálů (b) existují dostatečně 
validované a robustní metody, vyhovující metodám EBM. Stanoviska budou podobně 
jako v recenzních řízeních s garantovanou anonymitou. Organisačně zajistí Ing. 
Vávrová a prim. Kalla 

7. Předseda informoval o nabídce organisace „Conference Partners“ k pořádání kongresů. 
Výbor vzal na vědomí 

8. Ing. Vávrová předložila nové přihlášky do ČSKB a výbor souhlasí s přijetím: Ing. A. 
Horny, CSc., Ing. J. Pinlové, I. Korfové, J. Poštové, V. Sehnalové, S. Kejvalové, C. 
Szabóové, MUDr. V. Horákové, B. Duškové, Ing. A. Kamenisté, Mgr. P. Nezbedy, 
Mgr. J. Hřebíčkové, Mgr. J. Hanzlové, M. Vackové, MUDr. I. Wilhelmové, RNDr. Z. 
Kubíčka, A. Pěkné, D. Tomšovicové, H. Hinterholzingerové, MUDr. RNDr. P. 
Neshyby, CSc, S. Novotné, D. Zdarsové, Mgr. I. Kubalové, J. Jankůjové, D. 
Vošvrdové, L. Figelové, Z. Jakimové, B. Ševčíkové, H. Kulhánkové, E. Lembákové,  
RNDr. R. Ročkové, MUDr. K. Hlavajčíkové, Mgr. R. Jelínka, B. Brogowské, Mgr. M. 
Slovákové, MUDr. J. Podroužkové, I. Votavové. 

9. Výbor projednal žádost MUDr. K. Bořecké o snížení členského poplatku při 
dlouhodobé mateřské dovolené - výbor rozhodl, že v tomto případě souhlasí se 
snížením částky pro rok 2002 na 110,- Kč (+ 150,- Kč poplatek za členství v ČLS 
zůstává nezměněn, výbor nemá oprávnění měnit tuto částku). Zajistí Ing. Vávrová 

10. Výbor projednal dotaz RNDr. H. Hansíkové k problematice interpretace výsledků 
vyšetření: analytický popis výsledků je v pravomoci kvalifikovaného analytika, 
klinická interpretace musí být zajištěna lékařem. 

11. Výbor projednal žádost firmy BIOMEDICA ČS o zveřejnění na webové stránce a 
mailové informace o pořádání workshopu „Osteoprotegerin a RANKL - nové markery 
aktivity osteoklastů“ dne 10. dubna 2002. Výbor souhlasí za předpokladu, že firma se 
stane sponsorem ČSKB 

12. Z. Rychnovská informovala o schůzi výboru sekce biochemických laborantů, který 
zhodnotil aktivity sekce, upozornila na Pracovní den v Táboře dne 10. dubna, 
zhodnotila přípravu BIOLABu. Z. Rychnovská vysvětlila nedopatření zveřejněné ve 
FONSu 2001/4 o sponsoringu Biolabu 2001, chyba, nezaviněná výborem, bude 
korigována omluvou v příštím FONSu. V té souvislosti výbor znovu požádal, aby 
všechny články ve FONSu byly autorům odesílány ke korektuře - zajistí Dr. Skalický 
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13. Výbor souhlasí se zveřejněním článků Dr. Friedeckého (návaznost a nejistota měření 
v souvislosti s akreditačními procesy) na webové stránce ČSKB 

14. Doc. Dastych informoval o datu jednání volební komise v Brně dne 21. března, které 
technicky zajišťuje 

15. Příští jednání výboru, které je spojeno se schůzí nového výboru bude ve dnech 12.-13. 
dubna na Kladně. Organisačně zajistí doc. Jabor, který upřesní časový plán a 
technickou stránku 

16. Dr. Gotzmannová informovala o publikaci „Standardní diagnostické a terapeutické 
metody a postupy“. Výbor prozatím nemá dostatečné informace, předseda bude 
kontaktovat vydavatelskou firmu k objasnění. 

17. Doc. Schneiderka informoval o přípravě BIOLABu: byla rozeslána informační brožura, 
text je i na webové stránce ČSKB. Další propagace bude ve FONSu. Odborný program 
je kompletně připraven - výbor vyslovil poděkování garantům bloků. Program bude 
zveřejněn na webové stránce. Výbor poděkoval doc. Schneiderkovi za pečlivou práci 

18. Doc. Schneiderka informoval o možnosti navrhnout uchazeče do vědecké divise IFCC 
a jejích komisí. Vzhledem k vysoké závažnosti a velmi prestižnímu postavení této 
divize výbor rozhodl o zveřejnění této informace na webové stránce ČSKB včetně 
mailové zprávy (zajistí Ing. Vávrová) a krátkého článku ve FONSu (zajistí doc. 
Schneiderka) 

19. Publikační divize IFCC žádá o příspěvky o aktivitách a činnosti národních společností a 
dalších zajímavých informací - posílat cestou doc. Schneiderky 

20. Doc. Schneiderka informoval o velmi úspěšném průběhu Pracovního dne 7. března 
v Olomouci (více než 140 účastníků). Informace bude zveřejněna ve FONSu. Bude 
vydán sborník, což je velmi žádoucí, dosud málo užívaná forma. Cenná je mimo jiné i 
velmi dobrá spolupráce s imunologickou společností. Předseda jménem výboru 
poděkoval organisátorům, především doc. Schneiderkovi 

21. Dr. Bilyk upozornil na diskusi, týkající se pacientů v intensivní péči a výkonů TISS. 
Předseda ČSKB bude konsultovat předsedu Společnosti anestesiologie, resuscitace a 
intensivní léče. 

22. Prof. Palička navrhl, aby prof. Müllerovi, presidentu IFCC bylo uděleno čestné členství 
ČSKB. Vzhledem k mnohaleté spolupráci a významné podpoře české klinické 
biochemie a mimořádným zásluhám prof. Müllera o obor klinické biochemie výbor 
souhlasí. Prof. Palička zajistí podklady a projedná s prof. Müllerem možnost jeho účasti 
na FONSu. 

  
 
 
Zapsali: Ing. Vávrová, prof. Palička, odsouhlasil prim. Kalla 


