
Zpráva č. 12 z jednání výboru ČSKB  
duben 2007 

 
Přítomni:  
RNDr. H. Benáková, pí M. Beranová, RNDr. P. Breinek, RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. G. Louženský,  
prof. MUDr. J.Racek, DrSc., pí Z. Rychnovská, Ing. L. Šprongl, Ing. J.Vávrová, Ph.D.,  
prof. MUDr. T. Zima, DrSc.  
 
Omluveni: prof. MUDr. V. Palička,CSc., RNDr. M. Radina 
Hosté: MUDr. Miroslav Verner, Monika Šenderová 
 
1. Kontrola zápisu č.11 

 Po připomínkách Ing.Vávrové byl doplněn a schválen zápis č. 11. 
 
2. Rezignace prof. Jabora  

 Prof. Jabor dopisem předsedovi ČSKB abdikoval na funkci člena výboru a současně požádal o 
uvolnění z funkce reprezentanta IFCC a zástupce v Radě pro akreditaci. Výbor rozhodnutí 
akceptoval. Novým členem výboru se stal doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., který byl ve 2. kole 
voleb ČSKB s počtem 203 hlasů další v pořadí. Doc. Dastych byl výborem osloven a s členstvím 
ve výboru společnosti souhlasí. 
 

3. Doporučení společnosti – prof. Zima 
• Prof. Zima informoval výbor o postupu na přípravě doporučení. Doporučení o SIKK je 

v připomínkovém řízení, prof. Engliš a dr. Friedecký připravují doporučení o kardiálních 
markerech. Prof. Palička koordinuje přípravu doporučení o screeningu a vyšetřování thyreopatií. 

 

4. IFCC, EFCC 
 Novým kandidátem do funkce reprezentanta IFCC a EFCC za Českou společnost pro klinickou 

biochemii byl navržen prof. Racek. Výbor s návrhem souhlasí. Oznámení o rezignaci prof. Jabora 
a jmenování prof. Racka zašle prof. Zima představitelům obou společností.  

5. Rada pro akreditaci, NASKL  
 Výbor projedná návrh zástupce ČSKB v Radě pro akreditaci na příštím zasedání.  
 Ing. Vávrová doplnila informaci prof. Zimy o průběhu semináře pro registrované laboratoře, který 

se konal 5.4.2007. Program byl členěn na část informující o současné situaci činností NASKL a 
část edukativní. Všechny prezentace jsou přístupné na webu NASKLu. V současné době probíhá 
obnovování registrací, kterým končí platnost, poplatku jsou zproštěny všechny laboratoře 
prokazatelně zapojené do systému zvyšování kvality, tedy laboratoře již akreditované, či zapojené 
do přípravy k auditu I (nebo s úspěšným absolvováním tohoto auditu). 

 V současné době 4 laboratoře splnily požadavky Auditu I. 

6. Personální vybavení laboratoří 
 Výbor schválil návrh nepodkročitelného minima personálního vybavení laboratoří pro obor 

klinická biochemie. Příloha č. 1 

7. FONS – prof. Zima 
 Výbor se seznámil s návrhem předložené smlouvy ze strany společnosti Stapro a konstatoval, že 

některé body v textu smlouvy mohou být sporné, zejména ve vyváženosti vztahu mezi společností 



a Staprem, otázky předpokládaného rozpočtu bulletinu z hlediska ekonomické výhodnosti pro 
společnost a plnění termínů vydávání bulletinu v roce 2007. 

 Na příští zasedání výboru budou pozváni PharmDr. Skalický a Ing.Jirsa ze Stapra, k projednání 
sporných bodů smlouvy.  

8. KBM – smlouva  
 Výbor se seznámil s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.11.2004, který předložila 

společnost Lexis Nexis. Výbor navrhne zrušit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a zapracovat některé 
jeho body do nového dodatku. Prof. Zima projedná a pozve na další zasedání výboru Mgr. 
Boreckého, ředitele Lexis Nexis. 

 Prof. Zima projedná technické záležitosti týkající se vydání suplementu KBM s abstrakty prací 
prezentovaných na VIII. celostátním sjezdu ČSKB. 

 Výbor společnosti se domnívá, že je vhodné distribuovat časopis všem členům společnosti. 
Otázky spojené se zvýšením nákladu o cca 500 ks výtisků a ekonomickou stránku projedná prof. 
Zima s Mgr. Boreckým a budou společně informovat výbor společnosti. 

 
  

9. Příprava plenární schůze - prof. Zima, členové výboru a RK 
 Prof. Zima pověřil jednotlivé členy výboru přípravou standardních bodů pro jednání plenární 

schůze ČSKB, která se uskuteční v rámci sjezdu ČSKB: 
o Zpráva o činnosti výboru - prof. Zima 
o Zpráva vědeckého sekretáře - Ing. Vávrová 
o Zpráva o hospodaření - Ing. Šprongl 
o Zpráva revizní komise - RNDr. Louženský 
o Informace o sekci biochemických laborantů -Z. Rychnovská 
o Informace o KVVOPZ - RNDr. Gotzmannová 
o Čestná členství a ocenění – Ing. Vávrová 
o Diskuse 

 
10. Web společnosti – Ing. Vávrová 

 Ing. Vávrová informovala výbor o jednání se společností IBA týkající se vytvoření nové podoby 
webovských stránek společnosti a jejich správy. Výbor schvaluje, aby společnost IBA vytvořila 
nové stránky společnosti a zajišťovala jejich provoz ve spolupráci s představiteli společnosti  Ing. 
Vávrovou, dr. D. Friedeckým a Ing. J. Minářem. Prof. Zima požádá představitele společnosti o 
zaslání návrhu smlouvy a návrhu nového designu stránek. Zápis z jednání se společností IBA je 
přílohou zápisu.  Příloha č. 2 

 
11. Zpráva pokladníka – hospodaření společnosti, sponzoři - Ing. Šprongl 

 Ing. Šprongl informoval výbor o stavu hospodaření společnosti za rok 2006. Údaje o hospodaření 
společnosti předá revizní komisi ČSKB. Příloha č. 3 

 Ing. Šprongl zašle přehled sponsorů ČSKB v roce 2007 Ing. Vávrové pro zveřejnění na webu 
společnosti  

 
12. Zpráva vědeckého sekretáře – nové přihlášky, granty - Ing. Vávrová 

• Ing. Vávrová předložila výboru nové přihlášky o členství v ČSKB. Přijati byli: RNDr. Marie Jáchymová, 
Ph.D. (Praha), Jana Říhová (Stádlec), RNDr. Jana Daňhelová (Havířov), Dita Hudcová (Karlštejn), MUDr. 
Pavla Novotná (Želeč u Tábora), Mgr. Hana Ducarova (Ostrava), Mgr. Magdaléna Telnarová (Ostrava), Jana 
Kujelová (Rychvald), Mgr. Michal Richter (Pustějov), Eva Nitková (Klimkovice). Jedna přihláška byla 
odložena z důvodu informace členské evidence ČLS JEP, že žadatelka má nevyrovnaný dluh z minulosti u 
jiné odborné společnosti.  



• Ing. Vávrová předložila výboru žádost o grant Mgr. Vyskočilové zaslanou výboru 10.4.2007. Výbor souhlasí, 
že materiály budou rozeslány a posouzení bude provedeno elektronicky. Výsledek bude sdělen na příštím 
jednání.  

13. KVVOPZ – RNDr. Gotzmannová 
• RNDr. Gotzmannová požádala výbor, aby se zabýval náplní vzdělávání společného kmene.  
• Výbor je připraven společně s imunoanalytickou sekcí České společnosti nukleární medicíny a 

laboratorní sekcí Ceské společnosti klinické imunologie a alergologie vytvořit společný kmen 
(moduly) pro vzdělávání pro odborné pracovníky v laboratorních metodách. RNDr. Gotzmannová 
bude jednat PhDr. J. Krejčíkovou, náměstkyní IPVZ ohledně přípravy vzdělávání tohoto programu 
a možné přípravy pracovišť pro akreditaci. Výbor doporučuje, aby se na přípravě programu a 
jednání podíleli prof. Jabor, doc. Štern a RNDr. Gotzmannová. 

14. Sekce biochemických laborantů – Z. Rychnovská 
• Z. Rychnovská informovala o úspěšném průběhu pracovní konference biochemických laborantů 

dne 22.3.2007 v Praze a poděkovala předsedovi ČSKB prof. Zimovi za účast na zahájení této 
konference. 

• Opakování programu výše uvedené pracovní konference je domluveno na 4.6.2007 ve výukovém 
centru LF a FN Hradec Králové, pozvánka je zveřejněna na webu ČSKB. 

• Regionální konference biochemických laborantů v Prostějově 11.5.2007 je připravena, program 
s přihláškou je zveřejněn na webu ČSKB.  

• Z. Rychnovská požádala pokladníka ČSKB Ing. Šprongla o zaslání částky 2000 Kč kreditní komisi 
ČAS pro poplatky zařazené do kreditního systému ČAS. 

• Z. Rychnovská zahájila jednání s doc. MUDr. Dastychem ohledně přípravy na BIOLAB 2008 
v Brně. Zatím je navržen termín konání na začátek června 2008, připravuje se okruh témat a s tím 
související výběr koordinátorů.  

15. Sjezd ČSKB 2007 – příprava MUDr. M. Verner. M. Šenderová 
• Výbor vyslechl informaci o přípravách sjezdu ČSKB. Příloha č. 4 
• Výbor společnosti navrhl vědeckou komisi, která bude vybírat a hodnotit abstrakta pro Sjezd ČSKB 

2007 dle následujícího pořadí:  
abstrakta v pořadí 1-20 zhodnotí prof. Jabor, 
abstrakta v pořadí 21-40 zhodnotí Dr.Kalla, 
abstrakta v pořadí 41-60 zhodnotí Dr.Buryška,  
abstrakta v pořadí 61-80 zhodnotí doc.Štern,  
abstrakta v pořadí 81-100 zhodnotí prof. Kazda, 
 Zamítnutá abstrakta pak následně posoudí prof. Palička, prof. Zima, prof. Racek. 

16. Různé 
• Revizní komise ČSKB a Ing.Vávrová předaly potřebné doklady pro vyřazení navrhovaných položek 

z inventáře v souladu s pravidly ČLS JEP hospodářskému oddělení ČLS JEP. 
• V roce 2008 uplyne 50 let od založení ČSKB. Výbor společnosti navrhuje vydat brožuru týkající se 

historie společnosti včetně vzpomínek významných osobností oboru. Prof. Zima osloví   prim. K. 
Kallu, zda by připravil a koordinoval přípravu této brožury. 50.výročí společnosti chce výbor 
oslavit slavnostním přednáškovým dnem. 

• Prof. Zima informoval o nabídce představitelů Chorvatské společnosti klinických biochemiků 
publikovat v jejich časopise Biochemia Medica. 

• Výbor obdržel informaci o možnosti spolupráce v rámci internetového vzdělávání projektu EUNi, 
který je uskutečňován ve spolupráci s 1. LF UK a LF MU. Účast v tomto programu je hodnocena 
kredity ČLK. Výbor podporuje tuto formu kontinuálního vzdělávání a je připraven se na uvedeném 



projektu podílet. Prof. Zima zašle vyjádření výboru dr. Finsterlemu, představiteli EUNI. 
(www.euni.cz). Příloha č. 5 

• ČLS JEP nabízí organizačním složkám ČLS JEP bezplatné zajištění ohodnocení svých vzdělávacích 
aktivit v souladu s novelizací stavovského předpisu ČLK č. 16 a přípravu certifikátu. Podmínkou je 
zaslání formuláře se žádostí o zařazení akce do registru kontinuálního vzdělávání minimálně 20 dní 
před akcí s vyjádřením odborné společnosti. Příloha č. 6  

• Výkonný ředitel asociace CZEDMA Lubomír Stříž zaslal informaci o zvolení nového předsednictva 
asociace ve složení: předseda – Lenka Nováková (Roche); místopředsedové – Petr Šmídl 
(Imunotech), Ivana Holoubková (Orion); členové předsednictva – Petr Svoboda (Bio-Rad), Blanka 
Chmelíková (Siemens). Dále ředitel Stříž uvedl, že byl odsouhlasen nový název asociace – Česká 
asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. (www.czedma.cz)  

• Výbor obdržel připomínku prim. Ambrožové týkajících se návrhu Nepodkročitelných mezí pro 
odbornost 801, na kterou po projednání odpoví prof. Zima s tím, že se uvedená úprava týká pouze 
laboratoří, které provádějí vyšetření pouze pro ambulantní specialisty a praktické lékaře. 

 
 
 

Příští jednání:  
21.5.2007 v  9,30 Praha 
20.6.2007 v  9,30 Praha  
 
 
Zapsala M. Beranová   
Za správnost: T.Zima a členové výboru  



 

Příloha č. 1 
 
Nepodkročitelné meze - personální vybavení laboratoře – schváleno výborem ČSKB dne 
11.4.2007 
 

Odbornost Rozdělení dle typu 
laboratoře 

Popis nepodkročitelné meze personálního vybavení 
laboratoře 

Laboratoř poskytující 
služby pro akutní 
lůžkovou péči 

- úvazek plně kvalifikovaného lékaře: min. 0,5, pokud je 
ve funkci vedoucího lékaře pak min. 0,8. Pokud na 
pracovišti provádí lékařské činnosti pouze lékař, který 
nesplňuje podmínky k samostatnému výkonu lékařské 
praxe, musí pracovat pod dohledem lektora se 
splněním podmínky reálné fyzické dostupnosti lektora 
pro školence v pracovní době do 1 hodiny. 

- úvazek plně kvalifikovaného analytika: min. 0,5, 
pokud je ve vedoucí funkci pak min. 0,8. Pokud na 
pracovišti provádí analytické činnosti pouze analytik, 
který nesplňuje podmínky k samostatnému výkonu 
praxe, musí být splněny podmínky reálné fyzické 
dostupnosti kvalifikovaného analytika pro školence v 
pracovní době do 1 hodiny. 

- dostupnost: fyzická denní přítomnost obou odborníků 
Laboratoř poskytující 
služby pro ambulantní 
specialisty a praktické 
lékaře 

- součet úvazků plně kvalifikovaného lékaře a plně 
kvalifikovaného analytika min. 1,0, pro pracovníka ve 
vedoucí funkci minimálně 0,8, pro druhého odborníka 
minimálně 0,2.  

- dostupnost: fyzická denní přítomnost vedoucího 
pracovníka, druhý denně dostupný pro poskytování 
telefonických konzultací 

Laboratoř provádějící 
laboratorní screening 
vrozených vývojových 
vad v prvním a 
druhém trimestru 
těhotenství 

- Laboratoř musí mít pracovníka odpovědného za 
provádění screeningu a za systém vnitřní i externí 
kontroly kvality (vysokoškolsky vzdělaný pracovník se 
specializovanou způsobilostí v klinickém laboratorním 
oboru). 

Laboratoř provádějící 
vyšetřování likvoru 

- Předpokladem pro získání certifikátu od České 
společnosti pro klinickou cytologii k provádění 
cytologických vyšetření likvoru je úspěšné 
absolvování zkoušky, při které uchazeč analyzuje 
cytologické preparáty mozkomíšního moku 

- Odbornou způsobilost v oblasti cytologie likvoru 
získává vysokoškolák pracující na pracovištích 
klinické biochemie ověřením znalostí před tříčlennou 
komisí jmenovanou katedrou patologie IPVZ. 

801- Klinická 
biochemie 

Obecně - Plně kvalifikovaným lékařem se rozumí lékař s 
nejvyšším stupněm postgraduálního vzdělání v oboru 
klinická biochemie a 10 lety praxe v oboru (Koncepce 
oboru KB 2.3.3, v části definující kvalifikační 
předpoklady pro vedoucí funkce).  

- Není-li na pracovišti takový lékař, doporučený postup 
je následující (Závazné stanovisko ČLK 2/2002, 
článek 4):  



- Pokud na pracovišti provádí lékařské činnosti 
pouze lékař, který nesplňuje podmínky k 
samostatnému výkonu lékařské praxe, musí 
pracovat pod dohledem lektora. 

- Lektor - podle Závazného stanoviska ČLK 1/2000 
článek 1 je lektorem pouze držitel licence „Lektor 
v lékařské praxi“. Lektor dohlíží na odbornou 
stránku výkonu lékařské profese školence, 
průběžně prověřuje jeho teoretické znalosti i 
osvojení praktických dovedností, zadává školenci 
úkoly a ve spolupráci se zaměstnavatelem 
školence (pokud je školenec v zaměstnaneckém 
poměru) rozhoduje o účasti školence na 
vědeckých a vzdělávacích akcích a projektech. 
Lektor může školit více školenců, nejvýše však tři. 

- Plně kvalifikovaným analytikem, resp. farmaceutem 
se rozumí specialista s nejvyšším stupněm 
postgraduálního vzdělání v oboru a 10 lety praxe v 
oboru (Koncepce oboru KB 2.3.3, v části definující 
kvalifikační předpoklady pro vedoucí funkce). Pokud 
na pracovišti provádí analytické činnosti pouze 
analytik, který nesplňuje podmínky k samostatnému 
výkonu praxe, musí pracovat pod dohledem 
kvalifikovaného analytika. 

- Pokud na pracovišti klinické biochemie pracuje lékař 
nesplňující podmínky k samostatnému výkonu 
lékařské praxe (pracující pod dohledem lektora) a 
současně analytik nesplňující podmínky k 
samostatnému výkonu praxe (pracující pod dohledem 
kvalifikovaného analytika), nepovažuje se požadavek 
na personální vybavení pracoviště za splněný. 

 



 

Příloha č. 2 
 

INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ 
Lékařská a Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Kamenice 126 / 3 625 00 Brno ČESKÁ REPUBLIKA 

http://www.iba.muni.cz e-mail: iba@iba.muni.cz tel.: +420 549 493 332 fax: +420 549 492 855 
 
Webová prezentace České společnosti klinické biochemie  
Zápis ze schůzky, 27.3.2007  
 
Backoffice  
 
V základní verzi obsahuje backoffice autentizační modul a modul pro správu tzv. „plných stránek“, který 
umožňuje vytvořit stránku formou wysiwyg editoru s možností přímého zásahu do zdrojového kódu.  
 
Další moduly  
 
Pro účely zachování stávajících dokumentů, které jsou ve formátu html (frontpage), pro nový web bude 
navržen nový modul pro správu dokumentů. Předpokládá se jednotný formát PDF, ke každému 
dokumentu bude vložen i doprovodný text pro vyhledávání. Doprovodný text může být i původním html 
zdrojem, což otevírá možnost automatického zpracování. Předpokládá se cca 1000 dokumentů. Pro 
automatický převod do pdf archivu s možnosti vyhledávání bude nutné vytvořit xls tabulku, kde každý 
řádek obsahuje sloupce:  

 • název dokumentu  

 • URL stávajícího dokumentu  

 • kategorie  
 
Podklady budou zřejmě vytvořeny s pomocí ing. Vávrové, která provede v dokumentech selekci a stanoví 
číselník kategorií.  
Do budoucna (po vytvoření funkční verze stránek) se předpokládá vytvoření spec. modulu pro redakci 
časopisu ČSKB – systém pro posílání manuscriptů, jejich recenze, revize atd. Díky modulárnímu řešení 
IBA bude možno vytvořit tuto aplikaci zcela nezávisle.  
 
 
 
Dvojjazyčnost  
 
Stránky budou v českém a anglickém jazyce, v anglickém jazyce budou mít vlastní strukturu a omezený 
obsah. Stránky se budou tvořit pro oba jazyky ve stejném prostředí (backoffice).  
 
Frontoffice  
 
Struktura (mapa) webu  
Bude dodána ing. Vávrovou jednak hned v dosavadní podobě pro účely grafického návrhu a později pak i 
finální schválenou verzi (pro obě jaz. mutace).  
Předpokládá se dvouúrovňová struktura menu. Horizontální první úroveň je rigidní, vertikální druhá 
úroveň se může průběžně měnit, položky budou tedy také administrovatelné. Menu bude otevřené, přijata 
idea dostupného webu bez roll-down menu.  



Grafický návrh  
 
Použije se stávající logo, bude dodáno v křivkách. První návrh bude vytvořen bez znalosti dosavadní práce 
dr. Friedeckého, pokud nebude vyhovovat, bude se pokračovat se znalostí jeho návrhu.  
 
Webhosting  
 
Pro provoz řešení IBA je potřeba PHP/MySQL + prostor odpovídající cca velikosti archovu, který bude 
tvořit po datové stránce většinu.  
Stávající webhosting: Czechia. Doporučený webhosting: www.igloonet.cz (80 Kč/měs.). Event. změna až 
po vypršení smlouvy, do té doby provoz na serveru IBA MU.  
 
 
 

Masarykova univerzita, IBA LF a PřF, Kamenice 126/3, 625 00 Brno, IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224 
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Příloha č. 3 
 
Zpráva pokladníka za rok 2006  
 
položka celkem (Kč) 
náklady  
Nákup materiálu 376418,85 
drobný majetek 118459, 60 
Občerstvení 22916,0 
Poštovné 8465,1 
Telefonní poplatky 9507,92 
Cestovné 47549,5 
Ubytování 0,0 
Ostatní služby 473763,60 
Osobní náklady 194000 
Odvody 49356,0 
Kurzové ztráty 4956,74 
Bankovní poplatky 7053,0 
Neuplatněná DPH 40407,37 
Odpisy 221 985,76 
Příspěvky EC4 a IFCC 84044,9 
Náklady celkem 1658884,34 
  
příjmy  
Dary 1770648,0 
Členské příspěvky 206352,0 
Ostatní služby 100122,2 
Příjmy celkem 2077122,20 
  
Výsledek před zdaněním 418237,86 
Základ daně 98102,00 
daň 23545,00 
K převodu do fondu 394692,86 
  
REZERVNÍ FOND  
K 1.1.2006 787437,51 
Zahr. cesty  -158322,51 
Knihy -105000,0 
Převod za 2005 811716,48 
Zisk akce 21843,10 
Odpis 2006 77524,00 
Stav k 31.12.2006 1435198,58 
Biolab – ubytování -50466,67 
Převod za 2006 394692,86 
Stav k 1.1.2007 1779424,77 
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Obsah položek: 
Náklady 
Nákup materiálu –knihy, diplomy, kancelářské potřeby, časopisy, potřeby k volbám. 
Drobný majetek- knihy. 
Občerstvení - výborové schůze. podpora akce v Karlově Studánce,  večeře výboru společnosti při příležitosti 
životního jubilea  prof. Paličky. 
Cestovné – cesty na zasedání výboru, granty na Biolab 
Ostatní služby – www stránky, právní konzultace, příručka Metrologie, podpora časopisu KBM 
Osobní náklady – plat vědecký sekretář, redaktoři KBM, sekretářka společnosti. 
Odvody – sociální a zdravotní pojištění k osobním nákladům. 
Příspěvky zahraničním organizacím – IFCC, EC4 
 
Příjmy 
Dary – příjmy od IFCC (zisk z Euromedlabu), sponsorské dary 
Ostatní služby – příjem za časopis FONS, poplatky za registr laboratoří 
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Příloha č. 4 
 

ČASOVÝ PROGRAM / TIME SCHEDULE 
 
 
 

23. 9. 2007 - neděle / Sunday 

09.00-20.00 * Registrace / Registration 

10.00-12.30 * Prohlídka Centrálních laboratoří NČB / Visit of the Central Laboratory NČB 

13.00            Zahájení sjezdu / Opening of the Congress 

o 13.30-14.10 * Honorary Lecture (Prof. MUDr. M. Engliš DrSc.): Jak jsem se mýlil (v medicíně)          
                        / How I went wrong (in medicine) 

o 14.10-15.10 * Stefan Grebe: Application of mass spectrometry in clinical laboratories         

Přestávka na kávu / Coffee break                                                

15.30 – 17.30   Diagnostika sepse / Diagnostics of sepsis (Palička V., Průcha M.) 

o 15.30-15.50 * Novák I. (Plzeň): Sepse: patofyziologie, klinická manifestace 
o 15.50-16.10 * Palička V. (Hradec Králové): Molekulárně biologické techniky v diagnostice 

infekčních agens u septických stavů 
o 16.10-16.30 * Bauer M. (Germany): Molecular biology of sepsis 
o 16.30-16.50 * Průcha M. (NH Praha): Laboratorní diagnostika sepse 
o 16.50-17.10 * Jindrák V. (NH Praha): Strategie  ATB terapie u sepse 
o 17.10-17.30 * Diskuse 

20.30    Společenský večer / Social evening   

   

24. 9. 2007 – pondělí / Monday 

8.30 -10.30   Hemokoagulace / Haemocoagulation (Malý V., Penka M.) 

o 08.30-08.50 * Malý J.(Hradec Králové): Patofyziologie sepse a význam změn hemostázy v sepsi  
o 08.50-09.00 * Zenahliková Z. a spol. (Praha): Praktické důsledky změn hemostázy při sepsi- 

vlastní výsledky 
o 09.00-09.20 * Kvasnička J. (Praha): Diagnostika  koagulačních poruch u sepse  
o 09.20-09.40 * Penka M. (Brno): Terapie změn hemostázy při sepsi 
o 09.40-10.00 * Blatný J. (Brno): Zvláštnosti léčby změn hemostázy při meningokové sepsi u dětí  
o 10.00-10.30 * Diskuse 

 
Přestávka na kávu / Coffee break 
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11.00 -13.00   Nefrologie / Nephrology (Racek J., Zima T.) 

o 11.00-11.30 * Tesař V. (Praha): Patogeneze proteinurie 
o 11.30-11.50 * Dusilová Sulková S. (Hradec Králové): Minerálová a kostní porucha při selhání 

ledvin (CKD-MBD) - význam laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi 
o 11.50-12.05 * Opatrná S. (Plzeň): Postavení peritoneální dialýzy v rámci integrované péče o 

nemocné s chronickým selháním ledvin 
o 12.05-12.15 * Jabor A., Franeková J., Friedecký B. (Praha): Praktické poznámky k vyšetření 

funkce ledvin  
o 12.15-12.25 * Racek J., Rajdl D., Eiselt J., Malánová L., Široká R., Cibulka R., Trefil L. (Plzeň): 

Asymetrický dimetylarginin jako nový ukazatel přežití u hemodialyzovaných nemocných 
o 12.25-12.35 * Kalousová M., Zima T. (Praha): Netradiční markery spojené s kardiovaskulárním 

rizikem u hemodialyzovaných pacientů 
o 12.35-12.45 * Granátová J., Hornová L., Fantová L. (Praha): Stanovení indikátorových proteinů 

v moči jako progresivní metoda pro typizaci proteinurie a určení etiologie hematurie 
o 12.45-13.00 * Diskuse 

Přestávka na oběd / Lunch break 

14.00-16.00 Personalizovaná laboratorní medicína / Personalized laboratory medicine  
(Jabor A., Verner M.) 

o 14.00-14.20 * Canick J. (USA): Practical performance of screening in first and second trimestr 
in U.S. usage advantages of integrated screening 

o 14.20-14.40 * Poledne R. (Praha): Co všechno je součástí interpretace laboratorního vyšetření - 
hs CRP jako příklad 

o 14.40-15.00 * Palička V. (Hradec Králové): Klinická povaha laboratoře v budoucích letech 
o 15.00-15.20 * Friedecký B. (Hradec Králové): Chyby v laboratorní medicíně a klinický režim 

(governance) 
o 15.20-15.35 * Sečník P. (SR): Role lékaře v klinické laboratoři 
o 15.35-15.50 * Verner M. (Č. Budějovice): Hledání zdrojů pro personalizovanou medicínu 
o 15.50-16.00 * Diskuse 

 
Přestávka na kávu / Coffee break 

16.15-17.30   Plenární schůze / Plenary meeting    

20.00    Divadelní představení / Theatre performance                         

„Bez předsudků“ – hrají Jana Paulová a Pavel Zedníček 
 (komedie pro odvážné diváky a ještě odvážnější herce) 
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 25. 9. 2007 – úterý / Tuesday 

8.00 - 9.30   Toxikologie / Toxicology (Balíková M. , Voříšek V.) 

o 08.00-08.10 * Křenová M. (Praha): Je náhodné požití ethylénglykolu nebezpečné? 
o 08.10-08.20 * Senft V. (Plzeň): Problematika intoxikací olovem 
o 08.20-08.30 * Slanař O. (Praha): Geneticky podmíněná toxicita léčiv 
o 08.30-08.40 * Staňková M. (Ostrava): Intoxikace léčivy-laboratorní diagnostika 
o 08.40-08.50 * Balíková M. (Praha): Abuzus návykových látek a forenzní analýzy ve vlasech 
o 08.50-09.00 * Voříšek V. (Hradec Králové): Využití lineární iontové pasti v toxikologických          

vyšetřeních 
o 09.00-09.10 * Marešová V. (Praha): Validace toxikologických metod 
o 09.10-09.30 * Diskuse 

Přestávka na kávu / Coffee break 

10.00 -12.00   Farmakogenomika / Pharmacogenomics (Radina M., Valík D.) 

o 10.00-10.40 * Wong S. (USA): Pharmacogenomics: past, present and future 
o 10.40-10.45 * Diskuse 
o 10.45-11.05 * Valík D. (Brno): Farmakogenetické a metabolické biomarkery v predikci odpovědi 

na léčbu: možné aplikace v protinádorové chemoterapii 
o 11.05-11.25 * Zima T., Slanař O., Dražďáková M.(Praha): Diagnostika deficience cytochromu 

P450 
o 11.25-11.45 * Radina M. (Nový Jičín): Farmakogenetické aspekty terapie antikoagulancii 
o 11.45-12.00 * Diskuse 

Přestávka / Break 

12.30-14.00 Nové techniky v biochemii a molekulární biologii / New technologies in 
biochemistry and molecular biology  (Adam T., Štern P.) 

o 12.30-13.00 * Ansorge W. (SRN): Novel techniques for gene expression 
o 13.00-13.30 * Kožich V.(Praha): Etické aspekty molekulárně genetických technik 
o 13.30-14.00 * Foret F. (Brno): Mikrofluidika a hmotnostní spektrometrie - nové směry 

v bioanalýze 

14.15   Závěr / Closing of the Congress 
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Příloha č. 5 
 

 
 

Vážený pane předsedo, 

 

jsem velmi potěšen, že Vás mohu touto cestou informovat o průlomu, který se nám společně i s podporou Vaší odborné 

společnost podařilo uskutečnit v oblasti kontinuálního vzdělávání lékařů. 

 

Představenstvo České lékařské komory na svém zasedání 31.března 2007 schválilo projekt elektronické univerzity EUNI 

(www.euni.cz) jako součást kontinuálního vzdělávání lékařů. Zároveň rozhodlo o tom, že lékař získá za každé úspěšné 

složení zkouškového testu 8 kreditů. 

 

Česká lékařská komora tímto krokem otevřela dveře novému alternativnímu způsobu vzdělávání a doufejme, že tím také 

otevřela dveře do vzdělanější společnosti.  

 

Rádi bychom o této události informovali i členy Vaší odborné společnosti, aby se, v případě jejich zájmu, měli možnost do 

tohoto vzdělávacího projektu aktivně zapojit. Protože jistě máte bohaté zkušenosti s komunikací s Vašimi členy, prosíme 

Vás o radu či spolupráci, jakým způsobem lze Vaše členy co nejefektivněji oslovit? Rádi bychom se na toto téma s Vámi 

osobně sešli a domluvili event. další využití EUNI v rámci Vašich záměrů či projektů.  

Prosím Vás o zaslání Vašeho doporučení na email studijni@euni.cz , popř. se domluvíme i telefonicky na čísle 

602 222 921. 

V současné době spolupracujeme již s Českou gynekologickou a porodnickou společností, Českou onkologickou 

společností, Českou společností otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Českou pneumologickou a ftizeologickou 

společností  a Českou urologickou společností. 

 

Předem Vám děkuji a těším se na další spolupráci 

 

Se srdečným pozdravem 

 

PharmDr. Vladimír Finsterle, MBA 
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Příloha č. 6 
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně 

 
V Praze 27.3.2007  

 
 
 
Vážená paní předsedkyně,  
Vážený pane předsedo,  
 
 
na Vaše dotazy týkající se novelizace stavovského předpisu ČLK č.16, si Vám dovoluji sdělit, že pokud 
máte zájem o ohodnocení svých vzdělávacích aktivit (akcí, seminářů), sekretariát ČLS JEP Vám zajistí 
toto ohodnocení akcí bezplatně. Pokud budete chtít připravit certifikáty  o účasti, sekretariát ČLS JEP 
zařídí za úhradu (1 certifikát á 3,- Kč). 
     Podmínkou ohodnocení je požádat sekretariát ČLS JEP minimálně 20 dnů před pořádáním akce a 
zároveň  zaslat předběžný program. Sekretariát ČLS JEP Vám ohodnotí akci kredity a zajistí i 
evidenční číslo ohodnocení akce (od ČLK).   
      Informace, které jsou  k ohodnocení nezbytné jsou přílohou tohoto dopisu.  
 
 
S pozdravem  
 
 
 
Ing. Hana Vičarová  
ředitelka sekretariátu ČLS JEP  
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ŽÁDOST organizační složky ČLS JEP 
o zařazení akce do registru kontinuálního vzdělávání 

 
Žádost č.  

 

Název OS; SL: 
………………………………………………………………………… 
 
Evidenční číslo organizační složky  ČLS JEP:  
 

Název akce: 
 

 

Začátek akce: (datum) 
 

 

Konec akce: (datum) 
 

 

Délka trvání:  
(Počet vyučovacích hodin) 

 

Místo konání:  
(Město) 

 

Pořadatel: 
 

 

Garant: 
 

 

Ohodnocení: 
 

 

 
- Ke každé žádosti musí být přiložen předběžný program, aby ČLK ohodnocení 
uznala. 
 
- Na každé pozvánce na akci musí být tato poznámka: Akce má charakter 
postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena kredity) jako akce 
kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti. 
 
- Pokud OS;SL chce požádat o ohodnocení i u jiné organizace než ČLK, prosíme 
zakroužkovat instituci:  

 
ČAS Česká aposice sester (poplatek 150,- Kč)  

 
KVVOPZ Komora vysokoškolsky vzdělaných odborných pracovníků ve zdravotnictví 

(bez poplatku) 
SPOLEČNOST SZP obor mikrobiologický laborant (bez poplatku)  

 
 


