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Zápis č. 11  ze schůze výboru   

konané dne 8. dubna 1999 v Praze 
 

Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová,  
RNDr. D. Gotzmannová, pí. Z. Rychnovská, Doc.MUDr. M. Dastych, CSc.,  RNDr. I.Bilyk, 
pí Dostálová 
Omluveni: Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., PharmDr. J. Skalický 
 
Kontrola zápisu č. 10 z jednání výboru konaného dne 10. a 11. března 1999  
• SEKK: úkol trvá 

a) Dr. Kalla předložil podklady pro příští jednání výboru zasílané předsedovi komise 
managmentu.  
b)Výbor navrhne VZP možnost proškolení revizních lékařů ohledně kontroly osvědčení o 
účasti v SEKK.  
c) Dle vyjádření MZ ČR ve věci uznávání zahraničních osvědčení hodnocení kvality v 
biochemických laboratořích se VZP přiklání ke stanovisku, že externí kontrola kvality má 
být prováděna tuzemským systémem, mezinárodním systémem lze kontrolovat pouze 
vysoce specializované laboratorní výkony. Ministerstvo potvrdilo, že zpracovává návrh 
Centra pro jakost a certifikaci přímo řízeného MZ.    

• „Florencie ´99“ (ocenění autoři doložili přijetí abstrakt svých prací ). Výbor uznává, že 
opožděné potvrzení přijetí abstraktu Dr. Čepové bylo způsobeno administrativním 
nedopatřením ve Florencii. K oceněným pracem patří tedy rovněž: 
J. Čepová a kol.: Metabolic effect of statins on lipid profile.  

• Členská evidence  akceptovala navržený postup zpětné kontroly změn prováděných 
v adresáři členů ČSKB. Odezva na rozesílaná upozornění neplatícím členům ukázala 
nesrovnalosti v některých platbách poukázaných našimi členy ze Slovenska, výbor 
postupuje tyto případy k podrobné kontrole a vyjádření členské evidenci ČLS. 

• Edukace - úkoly trvají: 
a) Dr. Kalla požádal o schůzku se zástupcem MZ, které se zúčastní prof. Engliš, dr. Kalla, 
doc. Palička, doc. Dastych, schůzka se uskuteční 21.4.1999. 
b) Diskutovány nedostatky v návrhu Zákona o způsobilosti výkonu zdravotnického 
povolání - jedná se především o zdravotní laboranty a VŠ analytiky. 
c) Výbor sekce biochemických laborantů přistupuje aktivně k problémům ustavování VOŠ. 
Výbor tyto aktivity podporuje a pokusí se o vyjasnění této problematiky při jednání se 
zástupcem MZ.   

• FONS - je určen pro informativní zprávy a odborná doporučení - původní práce a základní 
výzkum doporučuje výbor publikovat v časopise „Klinická biochemie a metabolismus“. 
Redakční výběr příspěvků do bulletinu spadá zcela do kompetence tiskové komise. 

 
Nové úkoly a projednávané body 
 
1. 4. Sjezd ČSKB - průběžná informace o aktuálním stavu příprav:  

a) Závazné přihlášky a informace předběžně přihlášeným jsou ve fázi konečných úprav, 
ve FONSU vyjde zpráva o možnosti dodatečného přihlášení se.  
b) Upřesňuje se organizace zajišťování ubytování pro jednotlivé účastníky. 
c) Abstrakta budou tištěna formou sborníku, z časových důvodů se nepodaří zajistit výtisk 
supplementa KBM. 
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2. EUROMEDLAB 2001: 
a) pokračuje příprava zabezpečení stánku na kongresu ve Florencii, 
b) propagace kongresu běží dle plánu. 

3. BIOLAB ´99: informace o průběhu příprav sjezdu a přepokládaného odborného 
programu.  

4. FESCC:  připravované aktivity ve Florencii - plenární zasedání, symposium o akreditaci, 
setkání Čína vs Evropa apod. 

5. CCLM - nabídka časopisu k publikaci doporučení a zpráv IFCC. Každá členská 
společnost může využít 1krát napojení on-line zdarma. Výbor rozhodl, že toto napojení 
bude k dispozici u vědeckého sekretáře, umožňuje rychlý přenos informace na webovou 
stránku ČSKB.  

6. Španělská Společnost informuje o své kandidatuře na pořádání kongresu v Barceloně a 
žádá o podporu naší Společnosti. 

7. Informace ze setkání předsedů oborových komisí s představiteli ČLK. Vzájemná 
spolupráce by měla být výraznější a umožnit odborným společnostem, tedy dobrovolným 
organizacím, prostřednictvím komory ovlivňovat odborné postupy v jednotlivých 
oborech. 
- oborové komise budou řešit mezioborové problémy, nikoli stížnosti, 
- ČSKB připravuje stanovisko k postgraduálnímu a kontinuálnímu vzdělávání lékařů 
včetně připomínek ke "Stanovisku č.2 ČLK".   

8. Zpravodaj VZP č.1 upozorňuje na zánik náhradních kódů, zveřejňuje specifikaci vedení 
klinicko-biochemických laboratoří. 

9. Vypracovávání nových registračních listů pro seznam výkonů je stále aktuální - náhradní 
kódy v seznamu pozbývají platnosti. Výbor navrhuje zvážit zrušení některých 
obsolentních a málo využívaných kódů a místo nich navrhnout pojišťovně zařazení 
nových kódů pro výkony kalkulované dle aktuálně používaných technologií. 

10. a) Informace o hospodaření, vyúčtování za rok 1998 bude k dispozici koncem dubna.  
b) Řešení faktury za časopis, jehož objednávka byla zrušena doporučeným dopisem z 
9.10.1998  je třeba konzultovat s věd. knihkupectvím Minerva  (dr.Skalický).  
c) Sponzorské smlouvy se všemi náležitostmi má uzavřeno 13 firem, dalších 10 se řeší. 

11. Aktualizace adresáře pro bezplatné rozesílání KBM (instituce, knihovny, odborné 
společnosti okolních států).  

12.  Nově přijatí členové Společnosti: Mgr. H. Lenobelová (Olomouc), M. Hesková 
(Šternberk), J. Nedvídková (Hradec Králové), D. Gracíková (Cheb), I. Jokešová (Hradec 
Králové), M. Novotná (Hradec Králové), Dr.Ing. F. Mareček (Praha), Mgr. J. Rázga 
(Praha).   

 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

 
 
v Hradci Králové 11.4.1999 
 
změny: 
Dr. Bilyk:  e-mail:  i@dialab.cz             


