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Zápis č. 12  ze schůze výboru   
konané dne 6. května 1999 v Třešti 

 
Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, PharmDr. J. 
Skalický, RNDr. D. Gotzmannová, pí. Z. Rychnovská, RNDr. I.Bilyk, pí Dostálová 
Omluveni: Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., Doc..MUDr. M. Dastych, CSc. 
Hosté: prof. MUDr. M. Engliš, DrSc., Doc. RNDr. P. Štern, CSc., MUDr. M. Verner 
 
Kontrola zápisu č. 11 z jednání výboru konaného dne 8. dubna 1999  
• SEKK - v součinnosti SEKK-NKRL-výbor ČSKB jsou navrhována jednoznačná pravidla 

řešení laboratoří neúspěšných v systému externí kontroly kvality (platnost certifikátu 1 rok, 
při neúspěšnosti možnost dodání kalibrátoru, návštěva konzultantů). Text bude ještě 
formulačně a právně ošetřen.   

• Edukace  
a) Informace o jednání na MZ ČR. Diskutovány otázky VOŠ, Návrh zákona o způsobilosti 
výkonu zdravotnického povolání, přístup k atestacím absolventů Farmaceutické fakulty v 
oboru klinické biochemie, předpoklady pro splnění atestace 1. a 2. stupně lékařů. 
b) Zvažován návrh dvoustupňových atestací všech VŠ v oboru s požadavkem, aby všichni 
analytici byli poté zařazeni jako „zdravotničtí pracovníci“, nikoli „pracovníci ve 
zdravotnictví“.  
c) Informace o změnách v organizaci a obsahu postgraduálních kurzů IPVZ pro analytiky. 

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

a) Závazné přihlášky a informace předběžně přihlášeným jsou rozesílány. 
b) Abstrakta budou tištěna formou sborníku, vyzvaní řečníci mají možnost publikovat 
rozšířený abstrakt i v KBM.  

2. BIOLAB ´99: informace o průběhu příprav sjezdu a odborný program.  
3. Hospodaření - kompletní uzávěrka za r. 1998 předána revizní komisi. Informace o 

uzavírání darovacích smluv se sponzorujícími firmami. 
4. Výbor bere na vědomí statistický přehled ÚZIS (atestovaných: 250 lékařů, 547 VŠ, 1094 

SZP).  
5. Do bulletinu FONS je třeba zařadit informaci týkající se dělení výkonů pro ústavní a 

ostatní péči. 
6. Výbor souhlasí s návrhem dohody o spolupráci ČSKB a SEKK v období 2000 - 2001 s 

tím, že platnost smlouvy je omezena na dva roky nebo do doby, kdy MZ ČR zřídí vlastní 
certifikační orgán. 

7. Výbor bere na vědomí aktuální informace z dohodovacích řízení. 
8. Dr. Bilyk upozorňuje na potřebu revize registračních listů pro speciální vyšetření, která 

nejsou frekventně požadována.  
9. Výbor projednal žádost společnosti TECTUM s.r.o. (plný text v příloze) a doporučuje, 

aby k žádosti zaujala stanovisko komise managementu v součinnosti s ČLK, toto 
stanovisko by mělo být postoupeno rovněž okresnímu úřadu a místí pobočce ČLK v 
Lounech.   



 2

10. Nově přijatí členové Společnosti: L. Bahenská, J. Deylová, Dr. M. Fojtíková, Mgr. Z. 
Kozlová, Ing. D. Kopecká, Ing. J. Krotká, Mgr. H. Kyselová, Ing. K. Mudra,Csc., Dr. S. 
Šťastná. 

 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

 
 
v Hradci Králové 20. 5. 1999 
 
změny - nové adresy elektronické pošty: 
Dr. Kalla:                okb@pvtnet.cz  
Dr. Gotzmannová:  laborex@iol.cz 


