
Zápis č. 24 ze schůze výboru ČSKB 
konané dne 12. července 2000 v Praze 

 
Přítomni: Ing..Vávrová, MUDr. Kalla, RNDr. Friedecký,  doc. Palička, RNDr. Gotzmannová, 
doc. Schneiderka,  PharmDr. Skalický, Z. Rychnovská, RNDr. Bilyk, J. Dostálová 
Omluveni: doc. Dastych 
 
Kontrola zápisu:  
a) Výpis certifikovaných analytů bude poskytován zdravotním pojišťovnám (Dr. 

Pokornému, Dr. Caltovi) jedenkrát ročně, vždy k datu 30.11. Zodpovídá Dr. Friedecký. 
b) Výbor projednal připomínky k materiálu “Systém testování glukometrů”, doporučení je 

schváleno, trvá úkol projednat s diabetologickou společností (zajistí doc. Zima).  
c) Dr. Gotzmannová vypracovala seznam metod, u kterých je v sazebníku výkonů vazba na 

požadavek proškolení pracovníků laboratoří, předseda podstoupí tento seznam 
s průvodním dopisem vedoucímu katedry klinické biochemie IPVZ, informace by měla 
být zveřejněna rovněž v bulletinu FONS (zodpovídá dr. Skalický).  

d) Z. Rychnovská podala podrobnou informaci o sjezdu biochemických laborantů,  
konstatovala, že BIOLAB proběhl úspěšně – 23 přednášek, 2 postery, 160 účastníků. 
Finančně není tato akce zatím uzavřená.  

 
Projednávané body: 
 

1. Návrh plánu odborných akcí ČSKB na rok 2001:  
SZP  
Pracovní den , Most, 16. dubna 2001 
BIOLAB, Plzeň,  červen (bude upřesněno) 
Pracovní den , Praha, 8. listopadu 2001 
Pracovní dny, Karlova Studánka, 30. 11. – 1. 12. 2001 
VŠ  
Pracovní den , Olomouc, 22. února 2001, Dědičné poruchy metabolismu 
(garant: doc. Schneiderka 
EUROMEDLAB + 5. Sjezd ČSKB,  Praha, 26. – 31. 5. 2000                             
Pracovní den, Hradec Králové , říjen 2001 (bude upřesněno), “Postanalytická fáze” 
(garanti: doc. Palička, Ing. Jelínek) 
Termín odevzdání plánu pro ČLS je 10. září 2000 - zpracuje doc. Schneiderka 

2. Finanční plán pro rok 2001 zpracuje  Dr. Skalický - termín: 10. 9. 2000 
3. Informace prof. Blatona o udělení Evropské ceny klinické chemie presidiem FESCC 

v průběhu konání kongresu EUROMEDLAB 2001. Národní společnosti mají možnost 
navrhnout kandidáta (podmínky v příloze 2) a nominovat svého zástupce do odborné 
poroty, termín pro možnost podání návrhu do 1. 12. 2000. Na příští schůzi výbor se 
projedná návrhy kandidátů ČSKB na udělení této ceny. Doc. Jabor byl navržen  členem 
poroty  FESCC. 
Volba místa konání kongresu Euromedlab 2005 bude probíhat v Praze v průběhu 
Euromedlabu 2001. 

4. Doplnění adresáře předsedů a národních representantů Společnosti pro FESCC a jeho 
odeslání zařídí ing. Vávrová. 

5. K dopisu Ing. Bullawy - výbor trvá na svém stanovisku ze zápisu č. 20.  
6. 2. června 2000 se uskutečnilo setkání supervisorů kontrolních cyklů SEKK. Závěry: 

v roce 2001 bude ponechána delší lhůta na zpracování cyklů (9 dnů), některé analyty 



v moči nebudou kontrolovány (oxaláty, citráty, α-amylasa). Výbor navrhuje rozšířit 
kolektiv supervisorů o Ing. Dalibora Novotného (Olomouc).  

7. Doc Průša informoval o jednání s ředitelem ZDN  (příloha 1). Spolupráce předpokládá 
poskytnutí plánu odborných akcí Společnosti, informace o připravované akci 3 týdny 
předem, má-li být upoutávka na 1. straně ZDN, aktuální informace o proběhlé akci 
v rozsahu 20 řádků do 3 dnů po ukončení akce.  

8. Dopis Ing. Jakla, ohledně vyjádření MZ k provozu laboratoře. Výbor konstatuje, že 
opakovaně podává připomínky k návrhu zákona o způsobilosti k výkonu povolání. 

9. Předseda byl informován doc. Zimou o závěrech zasedání vědecké rady MZ ČR, jejíž 
členem byl doc. Zima jmenován. Vědecká rada si klade za cíl zaktualizovat koncepce 
jednotlivých oborů. Výbor pověřil předsedu aby navrhl rozšíření komise pro koncepci 
oboru  o  doc. Jabora, doc. Paličku, Dr. Skalického (ministr prozatím jmenoval prof. 
Engliše, Dr. Kallu, prof. Racka, Dr. Friedeckého a  doc. Zimu) 

10. Návrh zákona o způsobilosti k výkonu povolání - připomínky lze podat písemně do 15. 9. 
2000. Plný text návrhu je dostupný na webové stránce Poslanecké sněmovny, ing. 
Vávrová zajistí distribuci tohoto textu členům výboru, předsedům komisí a vedoucímu 
katedry klinické biochemie IPVZ. Konkrétním připomínkám se věnuje výbor na příštím 
jednání zpracuje Dr. Kalla  

11. Výbor odsouhlasil pozvání předsedů společností sousedících států na Symposium FONS 
2000 (Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo, Slovensko, Ukrajina) 

12. Výbor projednal návrh podpory tuzemských účastníků Euromedlabu 2001 s platbou 
sjezdového poplatku účastníkům s aktivní účastí. Výbor navrhuje oslovit firmy a požádat 
je o sponzorování těchto účastníků v rámci současně probíhajícího 5. Sjezdu České 
společnosti klinické biochemie.  Zajistí Ing. Vávrová, doc. Schneiderka a Dr. Skalický do 
začátku příštího jednání výboru. Informace bude i v podzimním čísle časopisu FONS.   

13. Výbor navrhl a schválil udělení Čestného členství ČSKB pí Jiřině Pilové. Ocenění bude 
předáno na Symposiu FONS,  zajistí Ing. Vávrová 

14. Výbor vzal na vědomí připomínky na provázání webové stránky s konferencí. S cílem 
dosáhnout vyšší odborné úrovně by měly být uvedeny do provozu edukační stránky 
SEKK, zajistí Dr. Friedecký společně s Ing. Budinou. 

15. Dr. Skalický informoval o organizaci Symposia FONS - po odborné stránce vše 
v pořádku, zatím přihlášeno 400 účastníků. 
Výbor pověřil dr. Skalického poslat neprodleně informace o symposiu FONS 2000 v 
Pardubicích do ZdN (v souladu s přílohou 1 zápisu). 

16. Darovací smlouvy s ČSKB uzavřeny s 29 firmami 
17. Informace o hospodaření a o podmínkách využití účelového fondu ČLS JEP 
18. Bulletin FONS 3/2000 vyjde v září, příspěvky posílat do konce srpna (doc. Schneiderka a 

doc. Palička dodají informaci o EUROMEDLABu) 
19. Dr. Bilyk upozornil, že případné změny a návrhy registračních listů pro dohodovací 

řízení je třeba urychleně podat. 
20. Doc. Palička předložil návrh gastroenterologů ohledně vyšetření Helicobacter pylori 

dechovým testem, analytická část patří odbornosti 801.  
Závěr: dr. Bilyk připraví dle podkladů registrační list a zašle shromážděné registrační 
listy dr. Pokornému. 

21. 14. - 16. 9. 2000 se koná v Hradci Králové “Pedagogická konference o výuce lékařské 
chemie a biochemie”, přihlášky a informace u doc. Paličky (do konce července) 

22. Informace o přípravách EUROMEDLAB 2000 - vědecký program zaslán prof. Mullerovi 
k posouzení, promýšlet větší propagaci kongresu 



23. Nově přijatí členové: Dr. R. Pikner (Plzeň), Dr. Z. Čecháček (Brno), P. Vlčková 
(Náchod), Dr. M. Slaměník (Praha), Dr. J. Pova (Louny), Dr. P. Chvojková (Chrást u 
Chrudimi), Dr. D. Pospíšil (Turnov). 

 
 
 
Příště se sejdeme 6. září 2000 v 9.30 hod ve FN v Olomouci.  
 
 
Zapsala: J. Dostálová 
Schválila: Ing.J. Vávrová 
 
V Hradci Králové 15. 7. 2000-07-16 
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Příloha 1 
 
Zápis ze schůzky s šéfredaktorem Zdravotnických novin 
 
1. kontaktní adresy - nejlépe vše posílat e-mailem: zdn@istrategie.cz nebo 

wicazova.eva@istrategie.cz 
2. jmenovat kontaktní osoby za ČSKB (Průša, Vávrová ?) 
3. prosí o zaslání plánu vzdělávacích a jiných odborných akcí ČSKB k uveřejnění 
4. prosí zaslat aktuální informaci o připravovaném kongresu (akci) cca 10 řádek  - 3 týdny před 

akcí, aby mohlo vyjít aktuálně na titulní straně posledního čísla před termín em akce 
5. poslat zprávu o uspořádané proběhlé akci cca 20 řádek, možno i obrazovou dokumentaci, ale 

maximálně do 3 dnů po skončení akce (pak už obtížně zařaditelné) 
6. prosí zaslat ke zveřejnění koncepci oboru klinická biochemie, pokud není hotová, tak 

alespoň návrh 
7. prosí o “tipy” pro poslední stranu ZdN, kde jsou publikovány profily výrazných a 

významných osobností ze zdravotnictví a lékařské vědy (ocenění, lékař mimořádně úspěšný 
ve svém koníčku apod.) - s doporučenou osobou připraví pak stránku redaktor ZdN 

8. příspěvky jsou honorovány (text 200 Kč, foto 500 Kč) 
9. pokud máme diagnostické standardy, tak prosí o zaslání k uveřejnění 
10.prosí o informativní články o grantech, výzkumných projektech, výsledcích, kongresech 

(pouze odborné informace - ve stylu informačních kompilátů prof. Engliše) 
11.texty posílat ve formě Word e-mailem nebo na disketě, obrázky (foto) jako originálm 

negativ nebo diapozitiv (neposílat v digitální podobě) 
12.!!!! poslat hned informace o symposiu FONS 2000 v Pardubicích jednak ke zveřejnění, 

jednak by rádi ze ZdN přijeli na FONS udělat reportáž, informace poslat šéfredaktorovi Dr. J. 
Řezáčovi a red. Dr. E. Wicazové. 

 
Praha, 30. 6. 2000 
zapsal: 
doc. MUDr. Richard Průša, CSc. 



Příloha 2 
 
RULES FOR NOMINATION OF  
THE EUROPEAN DISTINQUISHED CLINICAL CHEMIST AWARD 
 
1. Purpose 

 
This award has been created to honour an individual of each country, member of FESCC, 
who has made unique contributors to the promotion and understanding of clinical chemistry 
throughout Europe or who has made one or more contributions that have had a major impact 
on clinical chemistry. 
 

2. Criteria 
 
the nominee’s role in promoting clinical chemistry on European basis or his or her 
contributions should be well known. 
The awards will be given on the occasion of the European congresses of Clinical Chemistry. 
 

3. Application 
 
Nominations will be solicited 12 months before the assignment of the award by (a) letter 
from FESCC President to the National Representatives of FESCC Members and (b) 
announcements to the Int. J. IFCC, Clin. Chem. and Labor. Med., together with information 
concerning the application procedure.  
Nominations may be made by a National Clinical Chemistry Society, full member of 
FESCC. 
Nominations must include a statement as to the reasons for the nomination. Each nomination 
must also be accompanied by complete curriculum vitae of the nominee, including a 
bibliography. These, together with the nominating letter should be in English. The nominee 
needs not to be aware that a nomination has been made on her or his behalf. 
The FESCC Board encourages nominations of individuals from a country different from that 
of the nominating society. 
None of the officers of the FESCC Board are eligible for the award during their tenure office. 
 

4. Selection 
 
The FESCC Board will act as the Award Committee. The FESCC EB will compose an 
international independent jury for the evaluation of the nominees. he or she, who receives 
the highest marks, acquires the award. 
The FESCC Secretary will, if necessary summarise and distribute to the Board all 
nominations. The IFCC Executive Board, as well as the IFCC Awards Committee will be 
informed of the decision. 
 

5. Award 
 
The award is financially supported by Roche Diagnostics and amounts to 10 000 CHF. 

 


