
Zápis č. 23 ze schůze výboru ČSKB 
konané dne  25. května 2000 v Praze 

 
Přítomni: Ing. J. Vávrová, MUDr. K. Kalla, RNDr.B. Friedecký, doc. MUDr. V. Palička, RNDr. 
D. Gotzmannová,  doc. MUDr. M.  Dastych, doc.  MUDr. P. Schneiderka,  PharmDr. J. 
Skalický, Z. Rychnovská, RNDr. I. Bilyk, J. Dostálová 
 
Kontrola zápisu: 
Připomínky k zápisu č. 21  

a) výbor doporučil, aby výpis certifikovaných analytů  byl pojišťovnám poskytován 
jednou ročně 

b) bylo upřesněno, že audit v Ostravě byl iniciován  výborem ČSKB na žádost MZ ČR 
Zápis č. 22 – bez připomínek 
 
Projednávané body: 
1. Předseda informoval o Směrnici č. 3 ČLS JEP, která definuje poskytování pohoštění a darů. 

Z materiálu není zřejmé, jaký právní podklad vede k tomuto nařízení, které nepředpokládá 
možnost rozhodnutí výborů jednotlivých oborných společností a kontrolní činnost jejich 
revizních komisí.  
Závěr: výbor bere na vědomí  

2. Seznámení s dopisem prof. Seemanové o průběhu připomínkového řízení v rámci 
dohodovacího řízení k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Diskety s 
potřebnými materiály jsou k dispozici na sekretariátu ČLS pro potřeby odborných 
společností. Připomínky je možno podat do 28. 6. 2000. Závěr: zajistí Dr. Bilyk 

3. Dr. Gotzmannová (jako účastník dohodovacího řízení) informovala výbor o tom, že 
případný pokles produkce bodů oboru KB bude kompenzován zvýšením hodnoty bodu. Z 
tohoto pohledu je Staprem distribuovaný materiál “Přehled změn úhrady laboratorních 
výkonů k 1.7.2000” zavádějící nepřesnou informací. Doc. Palička vyjádřil obavy, zda 
zvýšení hodnoty bodu bude trvalé a zda jej ředitelé nemocnic zohlední. Výbor konstatoval, 
že je potřeba podrobně informovat členy ČSKB o důvodech změn odbornosti 801 a 
vysvětlit jejich dopad na obor.  Závěr: Dr. Kalla, Dr. Bilyk, Dr.Gotzmannová a Dr. Skalický  
připraví návrh článku do ZDN a do FONSu. 

4. Předseda dále seznámil výbor s dopisem Dr. Pařízkové, která se obrátila na výbor 
společnosti o pomoc při hledání pracovního místa. Závěr: výbor požádal Dr. Skalického o 
možnost otištění takovýchto žádostí v bulletinu FONS  

5. Předseda přečetl dopis prof. Hájka, místopředsedy ČLS, vyzývající k vypracování dalších 
standardních diagnostických postupů. Závěr: výbor doporučuje spoluúčast s ostatními 
odbornými společnostmi na přípravě standardů zejména v oblastech monitoringu DM, 
diagnostiky a léčby HLP, event. dalších.Opověď zpracuje předseda. 

6. Prim. Dlouhý žádá o rozšíření seznamu regionálních odborníků a zřízení akreditovaného 
výukového pracoviště i v nově zřizovaných vyšších územně správních celcích. Závěr: při 
schvalování akreditovaných pracovišť (zatím nebyla ustavena) výbor bude přihlížet i 
k regionálním potřebám. 

7. Vědecká komise předložila dle plánu činnosti materiál doporučení v  POCT. Výbor 
doporučuje tento podrobný materiál doplnit o zkomprimovaný text (abstrakt) s odkazy na 
jednotlivé kapitoly. Zkonzultuje Dr. Friedecký.    

8. Doporučení týkající se glukometrů a systému jejich testování: členové výboru prostudují 
návrh materiálu a připomínky zašlou do 25. 6. 2000 Dr. Friedeckému 

9. Časopis “Klinická biochemie” v elektronické formě založený Dr. Dohnalem a 
presentovaný na webových stránkách. Závěr: výbor bere na vědomí a pověřil předsedu, aby 



upozornil Dr. Dohnala na množství časopisů v oboru a na otázku autorských práv 
10. Výbor byl seznámen se Stavovským předpisem č. 12 ČLK (funkční licence) a č. 16 

(celoživotní vzdělávání). V této souvislosti upozornila Dr. Gotzmannová na potřebu 
provádět specializační kurzy k výkonům v sazebníku, u kterých je pro nositele výkonu 
absolvování takového kurzu podmínkou. Závěr: výbor souhlasí a pověřuje Dr. 
Gotzmannovou, aby do 20. 6. 2000 připravila podklady pro jednání s katedrou IPVZ. 

11. Vědecká sekretářka informovala o jednáních ohledně plateb za webovou stránku ČSKB, 
dále  o jednáních s LF HK a LF Praha o umístění publikační databáze ČSKB a databáze 
vzácných analýz. Závěr: úkol trvá. 

12. Ing. Vávrová požádala organizátory FONS o elektronickou informaci ke zveřejnění na 
webové stránce ČSKB. Závěr: zajistí Dr. Skalický. 

13. Doc. Schneiderka informoval o problému s distribucí časopisu CC. Závěr: příští rok bude 
platba provedena elektronickou kartou 

14. Doc. Schneiderka upozornil na množství odborných akcí pořádaných firmami a jinými 
subjekty. Výbor je přesvědčen, že společnost by se měla na pořádání a garanci odborného 
programu spolupodílet. Závěr:  předseda projedná zlepšení spolupráce s firmami (a 
možnost udělení kreditních bodů v systému postgraduálního vzdělávání). 

15. Z. Rychnovská informovala o přípravách Biolabu, byly distribuovány závazné přihlášky s 
definitivním odborným programem. 

16. Z. Rychnovská podala zprávu o účasti na celostátním semináři České asociace sester, který 
se konal 12. 5. 2000. Byl zvolen devítičlenný výbor ČAS, sekci zdravotních laborantů v 
něm budou zastupovat pí Helena Hlaváčková (FN HK) a pí Martina Bunešová (Č. 
Budějovice) výbor oběma zvoleným blahopřeje. 

17. Dr. Skalický  přednesl zprávu o uzavření účetnictví za r. 1999 a o stavu rezervního fondu na 
kterém ČSKB má 521 139,93 Kč 

18. Dr. Skalický informoval také o průběhu příprav FONS 2000 – předběžně přihlášeno 360 
účastníků, přípravy probíhají dle plánu. 

19. Doc. Dastych předložil k posouzení “Projekt konsolidace pracovišť KB FN Brno” na žádost 
ředitele FN v Brně a požádal výbor o vyjádření k tomuto projektu. Závěr: výbor návrh 
podpořil, písemné stanovisko sdělí prim. Kalla. 

20. Doc. Palička upozornil členy výboru na udělení Purkyňovy ceny, která bude udělena 22. 6. 
Prof. Blahošovi v Libochovicích. Závěr: slanostního předání se zúčastní prim. Kalla, doc. 
Palička, Ing. Vávrová a Dr. Friedecký. 

21. Ostravská univerzita požádala výbor o vyjádření k problému uplatnění absolventů 
bakalářského studia v klinicko-biochemické praxi. Výbor doporučuje, aby fakulty, které 
vzdělávají budoucí zdravotnické pracovníky (analytiky) požádaly o schválení studijních 
programů daných oborů současně MŠ a MZ.  

22. Výbor vzal na vědomí informaci doc. Paličky o jednání na MZ ČR, které se týkalo oblasti 
kvality práce ve zdravotnictví. 

23. Výbor projednal stav připrav EUROMEDLAB 2001: 
- zřízení devizového účtu 
- změny dispozic Kongresového centra Praha 
- stav příprav vědeckého programu 
- spolupráce s KC ČLS 
- možnost návštěvy KC Praha ve dnech 23. a 24. 6. 2000 
- aktivita přípravné skupiny 

24. Projednání cen Společnosti za odborné aktivity členů v r. 1999: 
a) cena ČSKB 
b) cena za práci v oboru molekulární biologie (sponzor fa ROCHE) 
c) cenu pro mladé klinické biochemiky (sponzor fa ABBOTT) 



Závěry: 
ad a) cena ČSKB bude dotována částkou Kč 20 000,-, uzávěrka přihlášek do 20. 8. 2000. 

Odborná  porota – prof. Masopust, prim. Kalla, doc. Jabor  
      ad b) cena ROCHE projedná prim. Kalla, předsedou odborné poroty doc. Průša 
      ad c) porotu pro ocenění  mladých klin. Biochemiků sestaví doc. Jabor. 

25.Výbor projednal žádost ředitele IPVZ a delegoval své zástupce do komise výběrového řízení 
na funkci vedoucího katedry klinické biochemie. 

26.Výbor odsouhlasil přijetí nových členů: O. Bučková (Choceň), M. Hromádková (Pardubice), 
Mgr. J. Prošková (Olomouc), J. Křížová (Mimoň). 

 
 
Příští schůze výboru se koná 12. července 2000, v Praze (9:30 hod) 
 
Zapsala: J. Dostálová 
Schválila: Ing. J. Vávrová 
 
V Hradci Králové 29. května 2000 
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