
Z á p i s č. 32 ze zasedání výboru ČSKB 
konaného dne 14. června 2001 v Praze 

 
Přítomni: prim. Kalla, doc. Dastych, Ing. Vávrová, Dr. Gotzmannová, doc. Schneiderka, 
prof. Palička, Z. Rychnovská, Dr. Bilyk 
Omluveni: Dr. Friedecký, Dr. Skalický 
 
BLAHOPŘEJEME: 
V úvodu jednání bylo při příležitosti životního jubilea předáno čestné členství České 
společnosti klinické biochemie doc. MUDr. Petru Schneiderkovi, CSc. Výbor ocenil 
dlouholetou činnost doc. Schneiderky ve prospěch Společnosti a jeho aktivní podíl na 
přípravách Euromedlabu 2001. 
  
Kontrola zápisu: 
1. Připomínky ČSKB k návrhu Zákona o způsobilosti k výkonu povolání předloží prof. Zima 

Vědecké radě MZ ČR, problém zařazení VŠ do kategorie zdravotnických pracovníků trvá. 
2. Jednání se Slovinskou společností o možné spolupráci proběhlo na Euromedlabu. 

V letošním roce se předpokládá týdenní návštěva dvou členů Slovinské společnosti, kteří 
navštíví několik pracovišť v republice (Praha, Brno, Olomouc, Hradec Králové, 
Pelhřimov). 

3. EUROMEDLAB 2001 v rámci presentace ČSKB byl dán účastníkům k dispozici text o  
historii ČSKB a byl prezentován časopis KBM. 

4. Výbor doporučuje v IFCC podpořit navrhovanou referenční metodu na stanovení HbA1C. 
5. Z. Rychnovská předložila písemný materiál týkající se metodiky „registru zdravotních 

laborantů“ v rámci ČAS. Výbor doporučuje přizvat na příští jednání předsedkyni ČAS a 
diskutovat otázky spolupráce profesní organizace a odborné společnosti.  

 
 
Nové úkoly:  
1. Předseda ČSKB poděkoval všem členům výboru, kteří se podíleli na přípravách 

Euromedlabu za jejich podíl na úspěšném průběhu kongresu a zmínil řadu tuzemských i 
zahraničních positivních pokongresových ohlasů. 

2. Euromedlab: 
V současné době probíhá ještě řada administrativních a účetních činností, na nichž se 
podílí řada dodavatelů zúčastněných na realizaci kongresu. Výbor doporučuje zveřejnit 
statistické údaje o počtech účastníků a zastoupení jednotlivých zemí, zachovat základní 
informace o kongresu na webové stránce Společnosti a doplnit je fotoreportáží zachycující 
atmsféru kongresu. Rovněž je třeba  důsledně dokumentovat a archivovat všechny 
materiály související s kongresem Euromedlab 2001.  

3. Plán odborných akcí na rok 2002 bude uzavřen na zářijovém jednání. Prozatím se 
předpokládají tyto akce: 

FONS – září 2002 
Pracovní den: Metabolické poruchy v pediatrii – leden, únor (Brno) 
Pracovní den: Specifické proteiny v klinické laboratorní praxi – 7.3.2002 (Olomouc) 
Pracovní den: Akreditace v laboratorní medicíně – 30.5.2002 (Hradec Králové)  
Pracovní den: POCT – klinické, metodické a organizační aspekty – 10.10.2002 
(Olomouc) 

Sekce biochemických laborantů 
Biolab – červen 2002 
Pracovní den – březen, duben (České Budějovice) 



Pracovní den – listopad (Praha) 
Pracovní den – prosinec (Karlova Studánka) 

3. Vypsání ceny ČSKB pro rok 2001 a ceny Roche – ceny je nutno anotovat ve FONSu a na 
www (zajistí ing. Vávrová). Termín uzávěrky 30.9.2001, výsledky vyhodnocení budou 
zveřejněny 15.11.2001 při příležitosti Pracovního dne v Hradci Králové. 

4. Prim. Kalla informoval o průběhu jednání FESCC, které se uskutečnilo na Euromedlabu 
2001. V příštích letech budou organizátory evropských kongresů: Barcelona (2003), 
Glasgow (2005), pro rok 2007 kandiduje Amsterdam a Zagreb. Nordický kongres klinické 
chemie se bude konat na Islandu 10.-13.8. 2002 

5. Výbor nemá výhrady k předloženým žádostem o akreditaci školících akcí (Ústí n.Labem, 
Brno, Ostrava). 

6. Doc. Dastych informoval o jednání edukační komise pracující při výboru ČSKB. Komise 
se sešla v době konání Euromedlabu, zhodnotila svou dosavadní činnost a navrhla další 
priority své činnosti:  
- vypracovat přehled o současném stavu a budoucnosti pregraduáního vzdělávání 
zdravotních laborantů, 
- vypracovat přehled odborných časopisů odebíraných pracovišti klinické biochemie a 
členy ČSKB, 
- vypracuje přehled zdrojů vhodných pro vzdělávání v KB (časopisy, knihy, internetové 
adresy), 
- zpracuje návrh edukačních témat vysvětlujících základní pojmy pro interpretaci 
laboratorních výsledků, text by měl být přístupný nejen klinickým biochemikům, ale i 
klinikům a medikům v pregraduální výuce,  
- komise bude iniciovat možnost elektronického přístupu k řešení klinických kazuistik, 
kde je rozhodování založeno především na hodnocení výsledků laboratorních testů. 

7. Dr. Gotzmanová připomněla otázku sledování celoživotního vzdělávání u analytiků. 
Komora VŠ není oficiálně zmocněna provádět tuto evidenci. Výbor navrhuje hledat řešení 
v součinnosti s Katedrou klinické biochemie IPVZ.   

8. Výbor vyslechl informaci prof. Seemanové. Pro dohodovací řízení 7.6. byly pozdě 
rozeslány pozvánky, takže se některé odbornosti nemohly zúčastnit. Další dohodovací 
řízení proběhne 6.9. Je stanoven termín 22.6. pro dodání kompletních podkladů pro toto 
jednání. Výbor má výhrady k systému projednávání nově navrhovaných registračních listů 
(doba projednávání trvá i několik let). Výbor  navrhuje, aby termíny podání nově 
podávaných registračních listů byly evidovány v zápisech z jednání výboru (za 
předkládání na jednání výboru odpovídá dr. Bilyk), dr. Gotzmanová by měla poté sledovat 
termíny projednávání v rámci dohodovacích řízení. ČSKB navrhuje iniciovat změnu 
systému schvalování registračních listů stanovením závazných termínů. Dr. Kalla zašle 
stanovisko prof. Blahošovi, presidentovi ČLS JEP. 

9. Výbor bere na vědomí informaci z jednání supervizorů SEKK, které se konalo 12.6. Dr. 
Kalla informoval o nových přístupech k hodnocení a o plánovaných změnách v obsazení 
jednotlivých cyklů v r. 2002. V příštím období se rovněž předpokládá rozšíření 
konzultační a edukační činnosti všech supervizorů. 

10. VZP si vyžádala stanovisko výboru ČSKB k dopisu dr. Erbena, místopředsedy svazu 
pacientů, pojednávajícím o homocysteinu ve vztahu k atherosklerose, dle mínění dr. 
Erbena je za veškeré kardiovaskulární choroby odpovědný pouze homocystein. Vyjádření 
dr. Pečenkovi (VZP) zašle dr. Kalla. 

11. K dotazu z řad členů ČSKB, jak se výbor Společnosti angažuje pro možnost zařazení 
členů do registru EC4 zaujal výbor jednoznačné stanovisko: většina členů nesplňuje 
základní podmínky pregraduální ani požadavky na vykonanou praxi v zemích EU. 
Podrobné informace poskytne internetová stránka EC4. 



12. Doc. Schneiderka připomněl, že 6.-7.9. se bude konat v Plzni konference učitelů 
biochemie a lékařské chemie. 

13. Z. Rychnovská přednesla průběžnou informaci o přípravách (počet přednášek, posterů, 
přihlášených účastníků a přihlášených sponzorujících firem) sjezdu biochemických 
laborantů Biolab 2001 v Plzni.  

14. Výbor dospěl k názoru, že s blížícím se 50. výročím založení Společnosti by bylo vhodné 
soustředit dostupnou dokumentaci o historii Společnosti do jednoho archivu. Dr. Bilyk 
nabídl, že se touto činností bude zabývat. Jakékoli podklady a příspěvky z řad členů jsou 
vítány.  

15. Nově přijatí členové: K. Roubíčková (Praha), J. Sedláková (Kladno). 
 
 
Termíny zasedání výboru ve druhém pololetí 2001: 
 
11. září, 9.00 hod., Plzeň, v průběhu jednání Biolabu (předpokládá se příjezd 10.9.- 
ubytování, místo a čas jednání upřesní Z. Rychnovská) 

jednání by se měla účastnit předsedkyně ČAS (pozvání zajistí Z. Rychnovská ?) 
 
9. října, Brno – Bohunice (upřesní doc. Dastych) 
 
14. listopadu, 15.00, Hradec Králové 

15.11. Pracovní den – Hradec Králové   
 
13. prosince, 9.30, VFN Praha 
 
 
Zapsala: J. Vávrová 
Souhlasí: prim. Kalla 
 
Hradec Králové  17.6. 2001 
 
 


