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Zápis č. 13  ze schůze výboru   
konané dne 21. června 1999 ve Vsetíně 

 
Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, RNDr. D. 
Gotzmannová, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., Doc..MUDr. M. Dastych, CSc., pí. Z. Rychnovská, 
RNDr. I.Bilyk, pí Dostálová 
Omluveni: PharmDr. J. Skalický 
 
Kontrola zápisu č. 12 z jednání výboru konaného dne 6. května 1999  
• SEKK 

a)  Dne 30.6.se bude konat schůzka poradního sboru NKRL za přítomnosti zástupců 
SEKK, NKRL a ČSKB, kde předmětem jednání bude také množina certifikovaných 
analytů, pravomoci supervizorů cyklů. Na necertifikované analyty se budou vydávat 
osvědčení o účasti v kontrolním cyklu.   
b) Referenční laboratoř a ČSKB iniciují uzavření písemné termínované dohody se 
zdravotními pojišťovnami.  

• Edukace - informace z MZ ČR slíbené Dr. Pfeiferem zatím nepřišly.  
 
Nové úkoly a projednávané body 
 
1. 4. Sjezd ČSKB - průběžná informace o aktuálním stavu příprav:  

a) Probíhá registrace závazných přihlášek a abstrakt přihlášených prací  
b) Program přednášek je sestaven, přesný časový harmonogram jednotlivých bloků bude 
upřesněn na schůzce organizačního výboru. Ing. Vávrová předá doc. Dastychovi seznam 
přednášek a přednášejících, který je třeba předložit ČLK s žádostí o přidělení kreditních 
bodů. 
c) Oficiální pozvání zahraničních odborných společností (Maďarsko, Rakousko, Polsko, 
SRN, Slovensko, Holandsko) zajistí doc. Palička. 
d) Výbor pověřuje předsedu vědecké komise sestavením hodnotících komisí pro ceny 
Společnosti, které budou vyhlašovány na sjezdu. Vědecký sekretář předá vědecké komisi 
podklady pro vyhodnocení pokud možno bez identifikace autorských kolektivů. Výbor 
předpokládá, že o jednotlivé ceny se uchází jako první autoři členové ČSKB. 

2. EUROMEDLAB 2001 - Praha:  
a) Informace o propagaci kongresu na světovém kongresu ve Florencii, 
b) IFCC a FESCC - oficiální pověření doc. Schneiderky a doc Paličky organizačním 
vedením kongresu 
c) Nejbližší úkoly - sestavit tuzemský vědecký výbor, zvolit vhodnou strategii 
doprovodných akcí, nominovat ekonomickou skupinu kongresu. 
d) Výbor žádá prostřednictvím předsedů jednotlivých komisí ČSKB o aktivní práci při 
přípravách kongresu členy všech komisí. Bylo by vhodné v průběhu 4. sjezdu ČSKB v 
září tohoto roku potvrdit jmenovitě účast členů Společnosti ochotných podílet se na 
těchto činnostech.  

3. IFCC - informace o jednáních ve Florencii - stručné shrnutí do FONSu připraví doc. 
Palička. 
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4. ALPS-ADRIA 2000 - 15.-17.6. 2000 v Chorvatsku, hlavní témata - oxidativní stres, 
intoxikovaný pacient, trombofilie, POCT, kvalita a ekonomika, etika v laboratorní 
medicíně, workshop laboratorní akreditace. První oznámení se právě rozesílá, druhé v 
listopadu, abstrakta do konce března, sjezdový poplatek 100,- DM. Bližší informace 
budou k dispozici na sjezdu v Hradci Králové. 

5. Výbor souhlasí s organizační spoluúčastí na přípravách kongresu Společnosti pro 
molekulární biologii (Praha, 5.- 8.9. 2000). 

6. Výbor sestavil návrh krajských odborníků podle nových vyšších územních celků (viz. 
příloha), jedná se o pracovní návrh předkládaný poradnímu sboru ministra. 

7. Oborová komise byla požádána o názor na PGS i kontinuální vzdělávání, jedná se o  
začlenění IPVZ, lékařských fakult a odborných společností do těchto činností. 

8. Dle stavovského předpisu č.2 (viz příloha) nebyla akceptována žádná z připomínek 
týkajících se  evidence jednotlivých akcí. Žádost o přidělení garance ČLK musí být 
předložena nejpozději tři měsíce před vlastní odbornou akcí.  

9. Doc. Palička podal informace o současném vývoji akreditace v podmínkách našich 
laboratoří.  

10. Výbor bere na vědomí vyjádření  revizní komise ČSKB k účetní uzávěrce za rok 1998. K 
připomínkám se vyjádří pokladník na příštím jednání výboru. 

11. Dr. Skalický prověří dodávání odborných časopisů prostřednictvím nakladatelství 
Minerva (J. Cap.Elec.) 

12. Informace edukační komise - prof. Racek se stal v rámci IFCC členem komise zabývající 
se tvorbou výukových materiálů.  

13. Výbor nesouhlasí s přístupem nakladatelského střediska ČLS k databázi členů 
Společnosti. Pro potřeby střediska vytiskneme aktuálně štítky s adresami našich členů.  

14. ČLS poskytla výboru Směrnice pro ekonomiku ČLS, nové formuláře, pokyny a tabulky s 
potřebnými termíny vyplnění. Výbor předběžně rozpracoval plán odborných akcí na rok 
2000 (viz příloha), který bude upřesněn na zářijovém jednání a v požadovaném termínu 
předán ČLS.  

15. Výbor bere na vědomí, že supervizi tumorových markerů SEKK bude zajišťovat společně 
s Ing. Závadou také doc. Štern.  

16. Dr. Kalla odpoví na žádost o stanovisko Dr. P. Rackovi (soukr. laboratoř, Brno) dle 
podmínek stanovených výborem ČSKB. 

17. Výbor souhlasí s vyjádřením k osvědčení o složení kvalifikační zkoušky opravňující pro 
garantování činnosti laboratoře s ambulantní složkou pro Dr. Frankovou  

18. Výbor bere na vědomí publikaci "Field Study of Laboratory Organization and 
Management" popisující situaci na Slovensku a v České republice z pohledu 
mezinárodních pozorovatelů edukační divize a divize managementu IFCC (1997). 
Publikace je distribuována do velkých laboratoří, komentář bude uveden  ve FONSu.  

19. Nově přijatí členové Společnosti: Ing. R. Kotrla (Dubňany), RNDr. L. Kulíšková 
(Ostrava), Ing. K. Brožková (Chrudim), J. Kubincová  (Česká Ves). 

 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

 

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

 
 

v Hradci Králové 27. 6. 1999 
 
 
Přílohy: 
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a) Stavovský předpis č.2 ČLK 
b) Návrh na krajské odborníky 
c) Předběžný plán akcí na rok 2000 
 
b) Návrh na krajské odborníky nových vyšších územních celků: 
1. Praha - doc. Schneiderka 
2. Praha západ, východ, MB, ME, KL, RA, BN, PB, KH, NB - doc. Jabor 
3. Ústí nad Labem - DC, TP, LT, LN, MO, CV - Dr. Rokyta 
4. Karlovy Vary - SO, CH - Dr. Cheníčková 
5. Plzeň - RO, TC, DO, KT - prof. Racek 
6. České Budějovice - PT, ST, PI, TA, JH, CK - Dr. Verner 
7. Jihlava - PE, HB, ZR, TR - Dr. Kalla 
8. Pardubice - CR, SY, UO - Dr. Petříčková 
9. Hradec Králové - JC, TU, NA, RK - doc. Palička 
10. Liberec - CL, JN, SM - Dr. Dlouhý 
11. Ostrava - BR, NJ, FM, KI, OP - Dr. Němeček 
12. Olomouc - JE, SU, PV, PR - doc. Bartek 
13. Brno - BO, BK, ZN, BV, HO, VY - doc. Dastych 
14. Zlín - UH, VS, KM - Dr. Novosad 
 
c) Předběžný plán akcí na rok 2000 
 
sjezdy 
 
FONS - 24.-26.9.2000 - Luhačovice 
Biolab - červen - kde ? 
Sjezd molekulární biologie (spolupořádá ČSKB) - září 
Imunochemické dny - kdy ?, kde? 
 
pracovní dny 
 
březen, listopad - sekce biochemických laborantů (kdy, kde, o čem?) 
Vyšetření v moči (Hradec Králové, únor, garanti - Dr. Louženský, Dr. Friedecký) 
EBM, statistika, matematické metody (Praha, Lékařský dům ?, listopad ?) 
 


