
Z á p i s č. 40 ze zasedání výboru ČSKB 
konaného dne 12. dubna 2002 v Kladně 

 
Přítomni: prim. Kalla, Ing. Vávrová, Dr. Friedecký, Dr. Gotzmannová, Z. Rychnovská, Dr. 
Bilyk, doc. Dastych, prof. Palička, doc. Schneiderka, Dr. Skalický 
Hosté:  prim. Lerch, doc. Breinek, doc. Jabor, Dr. Louženský, Ing. Šprongl, prof. Racek, 
prim. Nejedlý 
 
V úvodu jednání výbor popřál prim. Nejedlému k jeho životnímu jubileu. 
 
Kontrola zápisu: 
EQA – IMEP 17 – předseda podal přehled vybraných pracovišť 
Výsledky zkompletovány – organizátoři byli požádání o sdělení referenčních hodnot pro 
vyhodnocení souboru v rámci ČR - upřesní Dr. Friedecký  
Předseda pověřil Prof. Zimu aby společně s diabetology připravil text společného doporučení 
k diagnostice a monitorování diabetu. Předseda mu předá materiály FESCC 
2. ad (2): Nesplněno – Ing. Vávrové nebyly dodány podklady ke zveřejnění na webu 
3. ad (6): závěr – výbor na základě shodného stanoviska nezávislých odborníků nedoporučuje 
návrh registračního listu pro metodu stanovení koncentrace celkových volných radikálů 
k dalšímu projednávání o zařazení do Seznamu výkonů 
4. ad 12): Pracovní dne sekce biochemických laborantů  v Táboře hodnocena velmi kladně 
5. ad (16): Složka biochemie není naplněna, předseda zaslal doporučení o likvoru. Čekáme na 
odpověď firmy Dashofer. E-mail: info@dushofer.cz. 
6. ad (20): doc Schneiderka dokončí 
7. ad(21): TISS – byl zaslán dopis předsedovi České společnosti anesteziologie, resuscitace a 
intenzivní medicíny s dotazem na skladbu TISS bodů. Dopis odeslal Dr. Kalla 
8. ad (22): prof. Müller přijímá s potěšením – navrhovaný termín nemůže akceptovat. Nový 
výbor - vést v patrnosti  
Nové úkoly: 

1. Prim. Kalla přečetl dopis Společnosti klinické alergologie a imunologie o prohloubení 
spolupráce mezi obory. Stanovisko výboru: spolupráci nadále rozvíjet, zvát na akce 
pořádané klin. biochemií a pokračovat ve spolupráci i s jinými laboratorními obory. 
Závěr: odpověď zašle Dr. Kalla. 

2. Dopis prof. Blatona o udělení vědecké ceny pro laboratorní medicínu (dotace 10 000 
CHF) na evropském kongresu v Barceloně – návrhy zaslat IFCC reprezentantovi 
nového výboru (uzávěrka FESCC 1. 12. 2002).  Bude předáno nově zvolenému 
výboru. 

3. Nové trendy v klasifikaci a monitorování DM – upozornění na abstrakta vydaná 
v Dubrovníku.  

4. Dalším bodem jednání žádost FaF HK a VŠCHT Praha  o získání statutu 
zdravotnického pracovníka pro jejich absolventy. Závěr: Výbor obě žádost podpořil po 
prostudování studijní náplně. Doc. Jabor vyzval ještě k dalšímu prostudování sylabů a 
doporučuje otevřít  otázku o zařazení nezdrav. pracovníků do kat. zdrav. pracovníků. 
Závěr: Dr. Kalla odpoví prof. Kodíčkovi a prof. Dršatovi. 

5. Dr. Bilyk informoval o platnosti vyhlášky 101/2002 od 1. 4. 2002. Požádat STAPRO 
o změnu registru zdravotnických výkonů. Dle sdělení Dr. Gotzmannové bude doplněk 
seznamu výkonů s bodovými hodnotami  rozeslán okresním pobočkám pojišťoven. 

6. Dr. Skalický referoval o přípravách FONS 2002 – vše běží dle plánu. Do časopisu 
Fons žádá zaslat příspěvky v co nejkratším termínu. Stav účetnictví ČSKB není zatím 
oficiálně uzavřen, faktury jsou zaplaceny, dojde k doúčtování drobného vydání. Dále 



upozorňuje  na fakt, že finanční částky získané   pro Společnost jako dar (smlouvy) a 
účastnické poplatky jsou vyňaty z daňové povinnosti 

7. Prof. Palička referoval o účetnictví Euromedlabu, není dokončeno vyúčtování 
s agenturou Karolina (účastnické poplatky). Nadále probíhají jednání, informace na 
příštím výboru. 

8. Dr. Gotzmannová – předala výboru návrh  registračního listu Dr. Kocny „okultní 
krvácení imunochemicky“. Závěr: rozhodnutí odložit na jednání příštího výboru, 
zároveň doporučit vytvoření algoritmu postupného vyšetřování 

9. Ing. Vávrová předložila žádosti o přijetí nových členů do ČSKB: Dr. D. Rajdl (Plzeň), 
Dr. J. Špička (Plzeň), V. Kolaříková (Praha). Žádosti Mgr. Louba o přijetí nebylo 
vyhověno, jedná se o obnovení členství po úhradě stávajících nedoplatků, žadatel bude 
vyrozuměn. 

10. Doc. Schneiderka seznámil členy výboru a) s dopisem prof. Siesta o pořádání kolokvia 
v Řecku – deadline 1. 6. 2002, b) blížící se Nordický kongres klinické chemie, c) 
výzva Rens Baiese, sekretáře IFCC, společnostem s návrhem na téma, které by bylo 
projednáno na plenárním zasedání IFCC v Kyotu. Dále se zmínil o dotazníku prof. 
Paličky k situaci v provádění lékařské kontroly v KB. Výbor zváží podle výsledků 
možnost vydat stanovisko nebo doporučený postup pro tuto oblast. 

11. Od ledna 2002 byla schválena referenční metoda pro stanovení koncentrace 
glykovaného hemoglobinu 

12. Biolab – proběhla diskuse ohledně edukačně pojatého Biolabu 2002, absence 
přednášek laborantek. Závěr: v rámci programu je vytvořen paralelní blok „Varia“ 
umožňující tuto formu prezentace. 

13. Prof. Palička – VR ČLK projednávala žádost o vznik ambulantních laboratoří 
v mikrobiologii, což rozvířilo diskusi na úrovni ČLK o schvalování licencí pro 
laboratorní pracoviště 

14. Pracovní den 30. 5. 2002 v Hradci Králové proběhne v Novém Adalbertinu na Velkém 
náměstí. Přednášející : prof. Palička, doc. Jabor, Dr. Friedecký, Dr. Chaloupková, 
prof. Zima 

15. Zhodnocení činnosti práce výboru, jednotlivých členů výboru a revizní komise, 
poděkování předsedy všem členům . 

16. Volby nového výboru vedl prim. Lerch – viz zápis č. 1. 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: J. Dostálová 
Schválil: prim. Kalla, Ing. Vávrová 
 
V Hradci Králové 14. 4. 2002 
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