
Zápis č. 26 ze schůze výboru ČSKB 
konané dne 2. listopadu v Praze 

 
Kontrola zápisu: 
• Výbor diabetologické společnosti schválil naše doporučení “Zabezpečování jakosti měření 

glukometry při použití v režimu point-of-care testing”. 
• Informace o přípravě registračního listu pro příjem materiálu včetně využití výpočetní 

techniky. Jednání s VZP nadále pokračuje. 
• Ostatní body bez připomínek. 
 
Projednávané body: 
1. Výbor souhlasí s objednáním časopisů ve stejném rozsahu jako minulý rok, vzhledem 

k problematické distribuci časopisu J. Cap. Elec. výbor doporučil objednat časopis 
Electrophoresis. 

2. Na základě soutěže vyhlášené u příležitosti 14. evropského kongresu IFCC – Euromedlab 
2001 společností LabMark a.s. ve spolupráci s ČSKB (na téma “Proteiny v klinické 
diagnostice”) výbor ustavil komisi ve složení: doc. Jabor, Dr. Adam, prof. Masopust. 
Informace k soutěži byly publikovány ve FONS 3/00 a jsou zveřejněny na www. cskb.cz 

3. Doc. Palička informoval o účasti na I. sjezdu Slovinské společnosti klinické chemie. 
Slovinská společnosti projevila zájem o navázání bližších kontaktů s ČSKB (stáže, 
výměnné přednášky, atd.) 
Závěr: výbor vyslovil souhlas, doporučil deklarovat spolupráci smlouvou a doc. Paličku 
pověřil jednáním s FESCC a Slovinskou společností klinické chemie. 

4. Pokladník informoval o stavu účtu a plánovaném rozpočtu na příští rok. Výbor zprávu bere 
na vědomí. 

5. Výbor projednal dotazník vědeckého sekretáře FESCC o manažerské situaci klinických 
chemiků v laboratoři – odsouhlasil odpovědi na jednotlivé body. 

6. Výbor projednal za přítomnosti Dr. Pollaka současný stav sazebníku výkonů a vyslovil 
rámcový souhlas s přípravou skutečného ceníku laboratorních vyšetření. Byla ustavena 
pracovní skupina ve složení Dr. Pollak, Dr. Verner, doc. Dastych, doc. Palička,  Dr. Kalla, 
Dr. Skalický, Ing. Radina a pověřena podrobným zpracováním podkladů a jednáním s MZ 
ČR. Výbor zdůraznil platnost stejného ceníku pro všechny typy pracovišť, přijetí ceníku 
pojišťovnami, MZ ČR i MF a postupné přijetí ceníku i ostatními laboratorními obory. 

7. Dr. Gotzmannová informovala o výsledcích dohodovacího řízení, o formální změně 
v názvu výkonu (SZV) pro stanovení katecholaminů a jejich metabolitů. Předseda v této 
souvislosti informoval o dopisu vedení ČLS ke změnám v podávání registračních listů. 

8. Prof. Zima podal informaci o závěrečných konzultacích a přípravě metodického pokynu 
ČSKB ke screeningu vrozených metabolických poruch v těhotenství. Výbor závěry přijal a 
rozhodl se materiál publikovat jako své doporučení (metodický list č. 3) ve FONS, ZN, 
ČLČ a předat MZ ČR k publikaci ve Věstníku –  zajistí předseda. 

9. Dalším bodem jednání byl návrh koncepce oboru  předložený prof. Zimou, výbor vznesl 
připomínky k některým bodům. 
Závěr: prof. Zima zapracuje připomínky k návrhu a pošle materiál k vyjádření prim. 
Kallovi a doc. Paličkovi. Po jejich schválení bude návrh koncepce zveřejněn na webové 
stránce ČSKB a předán MZ ČR k dalšímu řízení 

10. Předseda informoval o dopisu Ing. Stožického, který mimo jiné oznamuje, že ČLS převzala 
od firmy Inres-Sones zpět evidenci členů. Dále o tom, že členské příspěvky pro ČLS byly 
zvýšeny na 150 Kč za rok. Tento příspěvek opravňuje člena k tomu, aby se stal členem 
jedné nebo více odborných společností a spolků lékařů. 

11. Výbor projednal výši členských příspěvků ČSKB pro rok 2001 a schválil je v této výši: 



VŠ – 220,- Kč 
SZP – 110,- Kč 
Důchodci – beze změn 

12. Předseda seznámil výbor o statistickém výkazu ÚZIS za rok 1999. Výbor doporučil 
v budoucnu změnit některé sledované parametry a doplnit potřebné údaje. 

13. Výbor vzal na vědomí požadavek ČLS o provedení inventarizace majetku (do 30. 11. 2000) 
a jmenoval komisi ve složeni: Dr. Bilyk, Dr. Skalický, Ing. Vávrová, J. Dostálová. 

14. Předseda informoval o návrhu přípravného výboru světového kongresu v Kyotu 
uspořádáním symposia ČSKB v průběhu kongresu. Termín vyjádření – březen 2001. 

15. Výbor projednal návrh metodického pokynu na vyšetření poruch metabolismu lipidů a 
schválil jej s dvěma drobnými úpravami přijmout  - zajistí Dr. Kalla. 

16. Doc. Palička informoval o aktivitách ČAS a její sekci zdravotních laborantů a doporučil 
koordinovat aktivity ČSKB a ČAS. Výbor doporučení přijal a pověřil jednáním Z. 
Rychnovskou. 

17. Dr. Skalický informoval o sponz. darech. Sekretářka prověří drobné nejasnosti v platbě 
některých firem.  

18. Výbor schválil úhradu členství v AACC :  doc. Bartkovi, prim. Kallovi, prof. Rackovi, doc. 
Schneiderkovi, doc. Paličkovi, Dr. Breinkovi, prim. Cheníčkové. 

19. Výbor pověřil dr. Pollaka dopracováním návrhu systému vnitřní kontroly kvality. Závěr: Dr. 
Pollak předloží návrh na příštím výboru. 

20. Přijati noví členové: Mgr. M.Konárková (Praha), S. Karmazínová (Praha), Ing. F. Kouřil 
(Uničov), L. Kalendová (Hradec Králové). 

 
 

Zapsala: J. Dostálová 
Schválila: Ing. J. Vávrová 
 
V Hradci Králové 9. listopadu 2000  
 


