
Zápis č. 22 ze schůze výboru ČSKB 
konané dne 19. dubna 2000 

 
 
Přítomni: MUDr. K. Kalla, RNDr. B. Friedecký,  Ing. J. Vávrová, doc.V. Palička, RNDr. 
D. Gotzmannová, pí Z. Rychnovská,  RNDr. I. Bilyk,  PharmDr. J. Skalický 
Omluveni: doc.  M. Dastych, doc.  P. Schneiderka 
Hosté: doc. T. Zima 
 
Kontrola zápisu:  
 Připomínka k otištění Návrhu náplně specializace v oboru klinické biochemie I 

(FONS 1/2000), který se v několika bodech liší od verze připomínek k návrhu zákona  
o odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání viz  zápis č. 20. Předseda 
v úvodníku dalšího čísla FONSu podá vysvětlení. 

 Dr. Gotzmannová vysvětlila zastoupení jednotlivých odborníků na dohodovacích 
řízeních. Je zastoupení asociací nemocnic, ambulantních specialistů, účastníky nejsou 
oficiálně odborné společnosti, ani ČLK. 

 Předseda informoval o jednáních s VZP v otázce externího hodnocení kvality v 
laboratořích. Projednán návrh dopisu pro VZP, jsou popsány priority (kvalita), 
nástroje (EHK, IQA), historie EHK. Připomínky členů výboru - pracoviště oboru 
musí mít určité spektrum vyšetření, výpis certifikovaných (hodnocených) analytů by 
měl být poskytován pojišťovnám dvakrát ročně. Kritéria pro získání certifikátů jsou 
stanovena tak, aby korespondovala s limity kvality vyžadovanými v zemích EU.  

 Dr. Friedecký informoval o situaci v SEKKu. Výbor považuje za vhodné, aby systém 
EHK byl provozován neziskovou organizací. 

 Dr. Friedecký a doc. Zima seznámili výbor s výsledkem auditu provedeného na 
žádost laboratoře v Ostravě. 

 Doc. Palička informoval o přípravách EUROMEDLAB, problémech s činností 
kongresového centra (extrémní výše cen v Praze) a o schůzce oranizačního výboru, 
která se konala 10.4. 2000 v Hradci Králové. 

 
Nové úkoly a projednávané body: 
1. Předseda informoval o nabídce šéfredaktora Zdravotnických novin Dr. Řezáče k 

možnostem průběžného publikování aktuálních materiálů ČSKB a informací o 
odborných akcích. Výbor nabídku přijal, předseda předá tiskové komisi. 

2. Výbor posoudil návrh vyřazení zastaralého počítače, který již nemá dostatečné 
hardwarové vybavení k využití pro práci vedoucího redaktora KBM a souhlasil s tím, 
aby byl poskytnut některé charitativní organizaci. 

3. Předseda informoval o žádosti Slovinské společnosti klinické biochemie týkající se 
poskytnutí informace o stavu oboru a jeho akreditace v ČR. Vzhledem k tomu, že doc. 
Palička se zúčastní sjezdu Slovinské SKB, předá informace osobně. 

4. Výbor ČSKB navrhl tajemníkovi věd. rady MZ pracovní skupinu pro dopracování 
textu koncepce oboru klinická biochemie ve složení (bez titulů): Engliš, Friedecký, 
Jabor, Kalla, Matouš, Palička, Vávrová. 

5. Ministr zdravotnictví požádal odborné společnosti ČLS, aby dle předem daného klíče 
nominovaly odborníky do kolegia ministra. Výbor navrhuje tyto zástupce  (bez 
titulů): Breinek, Cheníčková, Kalla, Matouš, Palička, Racek, Radina, Skalický. 

6. Předseda přečetl dopis Dr. Ratha VZP týkající se výběrových řízení pro ambulantní 
zařízení 

7. Doc. Zima požádal výbor o vyjádření k licenci v oboru parenterální a enterální výživy 



pro Dr. Brodskou. Výbor doporučil kontaktovat výbor Společnosti parenterální 
výživy (prof. Zadáka). 

8. Výbor projednal informaci Dr. Gotzmannové o nových přístrojích  pro POCT a 
požádal Dr. Friedeckého a Dr. Bilyka, aby modifikovali doporučení pro glukometry a 
posoudili formulaci příslušných kódů v Seznamu ZP.   

9. Výbor projednal stav a udržování webové stránky ČSKB a konstatoval, že stránka je 
průběžně aktualizována a dobře reprezentuje ČSKB. Vzhledem k náročnosti této 
činnosti výbor navrhl uzavřít smlouvu o činnosti pro supervizora stránky. Výbor 
uložil Ing. Vávrové  zjistit možnosti pro uložení databází publikací a vzácných analýz, 
aby mohly být aktivně využívány prostřednictvím webové stránky (server využívaný 
webovou stránkou ČSKB nepodporuje skript, v němž jsou databáze zformulovány). 

10. Doc. Palička informoval, že ČLS zálohově proplatila členské poplatky ČSKB v IFCC 
11. Výbor bere na vědomí informaci doc. Jabora, že IUPAC akceptoval jednotku “katal”. 
12. Výbor souhlasil s převodem storna registračního poplatku účastnic ze Slovenska 

(Mgr. Homzové a pí Petríkové) ze sjezdu CSKB na proplacení členských příspěvků 
ve Společnosti. 

13. Pí. Rychnovská informovala o pracovním dnu v Písku a o stavu příprav BIOLABu 
14. Doc. Zima stručně informoval o činnosti referenční laboratoře  
15. Dr. Skalický sdělil, že ČLS podá vyúčtování za rok 1999 koncem dubna. Informoval 

také o problémech s adresářem členů (někteří členové nenahlásí změnu adresy), které 
vedou k neoprávněným stížnostem na nedoručování pošty (zejména bulletinu FONS). 

16. Pokladník navrhl přijetí administrativních pracovníků pro potřeby (a z nákladů) 
EUROMEDLAB - výbor souhlasí 

17. Předseda v souladu s usnesením ustavující schůze předává funkci předsedy ČSKB Dr. 
Friedeckému, ten ji z vážných důvodů, které členům výboru objasnil, nemohl  
přijmout. V přítomnosti předsedy revizní komise proto proběhla tajná volba, ve které 
byl předsedou na zbývající část funkčního období znovu zvolen prim. Kalla. 

18. Nově přijatí členové: RNDr. H. Hansíková (Praha), MUDr. A. Lubasová (Nová Ves 
n.N.), Ing. Z. Davidová (Praha), V. Hlovsová (Nečtiny),  J. Čadová (Plzeň), Ing. L. 
Drobný (Bruntál) 

 
 
Příští schůze výboru bude 25. 5. 2000 v 9,30 hod v Praze . 
 
Zapsala: J. Dostálová                                                    Schválila: Ing. J. Vávrová 
                                                                                                         vědecký sekretář 
 
 
 
V Hradci Králové 30. 4. 2000 
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