
Z á p i s č. 31 ze zasedání výboru ČSKB 
konaného dne 17. května 2001 v Praze 

 
Přítomni: prim. Kalla, doc. Dastych, Ing. Vávrová, Dr. Gotzmannová, doc. Schneiderka, 
doc.Palička, Z. Rychnovská, Dr. Skalický 
Omluveni: Dr. Bilyk, Dr. Friedecký 
Hosté: Dr. Pollak 
 
Kontrola zápisu: 
1. připomínky výboru ČSKB k návrhu Zákona o vzdělávání zdravotnických pracovníků byly 

dle poslední verze návrhu zákona MZ akceptovány. Týkaly se hlavně těchto bodů: 
a) zařazení analytiků do kategorie zdravotnických pracovníků 
b) vzdělávání farmaceutů v klinické biochemii stejným postupem jako u analytiků 
c) délka vzdělávání lékařů v oboru 5 let 
d) atestace lékařů z klinické biochemie bude možná též jako nástavba na internu a 

pediatrii 
2. splněno 
3. prim. Kalla referoval o členské schůzi ČLS. Mimo jiné upozornil, že zápisy ze schůzí 

výboru je nutno zasílat na předsednictvo ČLS. Připomínky ke kongresovému centru ČLS 
je možné směřovat  k revizní komisi ČLS. 

4. Ředitelka VZP opakovaně odmítla možnost ceníku pro klinickou biochemii. Dr. Pollak 
bude nadále pokračovat v jednáních. Závěr: snaha o názorové sjednocení komplementu na 
tvorbu ceníku. Dr. Verner požádán o svolání komise ČLK laboratorních oborů (pokud 
možno ještě v červnu) 

5. Jednání se Slovinskou společností o možné spolupráci povedou na Euromedlabu prim. 
Kalla, doc. Schneiderka, Ing. Vávrová, doc. Palička 

 
 
Nové úkoly:  
 
1. EUROMEDLAB 2001 a presentace ČSKB – článek o  historii ČSKB připraví prim. Kalla, 

dále nabídneme několik čísel časopisu KBM, FONS 
- 30. 5. 2001 – plenární zasedání FESCC – zúčastní se Kalla, Schneiderka, Palička 

2. Nový Status FESCC – bude vytištěn ve FONSu 
3. Rozpočty a plány vzdělávacích akcí je nutné zpracovat do 10. září 2001 (3 – 4 pracovní 

dny  + FONS), Biolab  + akce SZP – zajistí doc. Schneiderka, uvádět pouze hlavní 
pořadatele 

4. Dr. Friedecký zpracuje stanovisko ČSKB k navrhované referenční metodě na stanovení 
HbA1C, kterou společnost dostala  od IFCC – závěr sdělí doc. Schneiderkovi, který jej 
postoupí IFCC 

5. Členská evidence zaslala výpis neplatících členů společnosti. Výbor přijal toto stanovisko: 
a) nezaplacený rok 2000 + 2001 – členům bude dáno na vědomí, že pokud nedoplatek 
neuhradí do září 2001 (nutno doložit dokladem o úhradě), budou vyřazeni z členské 
evidence (zajistí Ing. Vávrová) 
b) nedoplatek za více let – automatické vyřazení z evidence Společnosti.   

6. President IFCC prof. Müller zaslal program stáží organizovaných  a podporovaných IFCC 
– zkrácená verze bude otištěna ve FONSu 

7. Výbor se seznámil se zápisem z generální konference IFCC v Dubrovníku, včetně výkazu 
o hospodaření IFCC 



8. Informace o pozvánce ČIA na Seminář o akreditaci laboratoří. Doplnění doc. Paličkou o 
výsledky jednání v Amsterdamu 

9. Doc. Schneiderka žádá výbor o záštitu nad seminářem o využití parametrů vnitřního 
prostředí (11.10. 2001) a konferenci o analýze stopových prvků v lékařství 
a potravinářství (8. 11. 2001 dohoda s doc. Dastychem). Výbor vyslovil souhlas. 

10. Doc. Palička krátce informoval o přípravách Euromedlabu 
11. Výbor projednal návrh odborné poroty na udělení ceny sponzorované firmou LabMark. 

Vědecká sekretářka zajistí informaci na webovou stránku Společnosti, fimra zveřejní 
výsledky ve FONSu, předání ceny bude pravděpodobně na Pracovním dnu ČSKB. 

12. Z. Rychnovská informovala o výsledcích jednání s odborem vzdělávání MZ k jednotnému 
systému vzdělávání zdravotních laborantů s ohledem na soulad s EU. Jednání budou dále 
pokračovat, prozatím není dohoda. Konečné závěry zpracuje Z. Rychnovksá pro informaci 
ve FONS 

13. MZ společně s Českou asociací sester chystá „registr zdravotních laborantů“ 
14. Příprava BIOLABu probíhá dle plánu 
15. Vzhledem k ne zcela vyjasněným vztahům mezi ČAS a ČSKB – sekcí zdravotních 

laborantů výbor doporučuje pozvat na některé z příštích jednání předsedkyni ČAS,  
16. Dr. Pollak informoval o přípravě doporučení SIKK, zpracovává připomínky, které dosud 

došly. Další kolo připomínek proběhne  mailovou konferencí 
17. Výbor doporučil, aby „Doporučení ČSKB“ byla publikována ve FONSu formou 

vložených listů, aby bylo možné je samostatně archivovat na pracovištích KB 
18. Dr Skalický informoval o průběžném stavu hospodaření a doporučil úsporná opatření, 

především v nákupu odborných časopisů 
19. Výbor uložil pí Dostálové a pokladníkovi, aby dořešili s vedením firmy ROCHE 

přislíbenou finanční podporu na nákup časopisů a členství v AACC 
20. Nově přijatí členové: Mgr. E. Miková (Ostrava), S. Stiborová (Ostrava), K. Tesařová 

(Brno), B. Koláčková (Čebín), Ing. L. Plešerová (Roudnice n.L.) 
 
Příští zasedání výboru bude opět v Praze, dne 14. června 2001 
 
Další částí jednání byla společná schůze výboru ČSKB a oborové komise ČLK pro 
klinickou biochemii. 
V této části jednání předseda ČSKB projednal dosavadní aktivity ČSKB a problematiku 
společného zájmu ČLK a ČSKB. Seznámil se závěry pro klinickou biochemii ze zasedání VR 
ČLK. V diskusi bylo mimo jiné probrána otázka akreditací laboratoří, vhodných 
certifikačních materiálů a norem. Předseda ČSKB informoval o personálních změnách v ČLK 
(Dr. Klimovičová nahradila ve funkci výkonného sekretáře VR ČLK Dr. Štrofa). 
Bylo doporučeno udělování kreditních bodů na školicích akcích nemocnice Šumperk pro 
klinickou biochemii 
 
 
 
 
 
Zapsala: J. Dostálová 
Souhlasí: prim. Kalla, Ing. Vávrová 


