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Zápis č. 8  ze schůze výboru   
konané dne 14. ledna 1999 v Praze 

 
Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, RNDr. 
D.Gotzmannová, pí. Z. Rychnovská, PharmDr. J. Skalický, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. 
Doc.MUDr. M. Dastych, CSc.,  RNDr. I.Bilyk, 
Hosté: Ing. M. Budina, RNDr. J. Kratochvíla 
 
Kontrola zápisu č. 7 z jednání výboru konaného dne 11. prosince 1998 
• Kreditní systém - ČLK distribuovala indexy lékařům, pro doložení účasti na vzdělávací 

akci. Je nutné, aby organizátoři zajistili vždy registraci přítomných formou prezenčních 
archů, doporučuje se rovněž vydávat certifikát o účasti, na jehož základě si účastník vyplní 
a nechá místní pobočkou ČLK potvrdit index, registrace pro VŠ analytiky a SZP není 
zatím oficiálně dořešena, výbor doporučuje uschovávat certifikáty pro dodatečné započtení 
kreditních bodů. Doporučené vzory prezenční listiny a certifikátu s potřebnými 
náležitostmi budou uveřejněny ve FONSu a jsou přílohou tohoto zápisu. 

• ČSKB na internetu:  
- ČLS předpokládá v budoucnu propojení webových stránek jednotlivých společností,  
- adresa naší stránky: www.CSKB.cz, 
- správcem stránky bude sekretariát ČSKB ve spolupráci s vědeckým sekretářem, 
- pro rychlejší možnost komunikace výbor doporučuje, aby všichni členové výboru byli 
dostupní prostřednictvím e-mailu, v současné době se jedná o zřízení a provoz dvou adres 
na náklady ČSKB, výbor doporučuje, aby tyto provozní náklady byly hrazeny po dobu 
aktivního působení ve výboru Společnosti (zařídí sekretariát).    

 
Nové úkoly a projednávané body 
1. SEKK- informace - ing. Budina :  

a) smlouva mezi SEKK a ČSKB je dvouletá, v letošním roce se neobnovuje, 
b) na základě požadavku některých laboratoří jsou  možné dva způsoby úhrady za 
kontrolní cykly SEKK, a to buď zálohově nebo zpětnou fakturací (při tomto způsobu 
úhrady se fakturuje o 12 % více než při platbě předem), 
c) SEKK a DGKCH jsou cenově srovnatelné, 
d) laboratořím opakovaně neúspěšným doporučí supervizor potřebné doškolení, pokud 
laboratoř nebude reagovat na toto doporučení, je supervizor oprávněn předat informaci o 
výsledcích externí kontroly kvality výboru Společnosti, aby se rozhodlo o případném 
předání informace místní pobočce ČLK,  
e) výbor navrhuje využít finanční přínos plynoucí ze smluvního vztahu SEKK a ČSKB 
pro úhradu členství v NCCLS, zahraniční zkušenosti plynoucí z materiálů poskytovaných 
členům NCCLS mohou být důležitou předlohou při přípravě standardů v rámci klinické 
biochemie, 
ustavením pracovních skupin pro tato doporučení se bude zabývat příští jednání výboru  
v přítomnosti předsedy komise managmentu. 

2. EUROMEDLAB 2001: 
a) organizační problémy  kongresového centra vyřešeny s perspektivou zlepšení činnosti, 
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b)předán návrh harmonogramu na r. 1999, 
c) bude koncipována smlouva s IFCC, 
d) kongres musí mít  vlastní stránku na internetu, předpokládá se propojení se stránkou 
ČSKB, 
e) propagace Euromedlabu na kongresu ve Florencii - předpokládá se vlastní stánek, 
f) předpokládá se řada jednání na mezinárodní úrovni a navázání kontaktů se všemi 
evropskými společnostmi. 

3. 4. Sjezd ČSKB: 
a) informace o aktuálním stavu příprav, 
b) upřesněno rozdělení bloků - prostor bude věnován rovněž postgraduálnímu vzdělávání, 
vědecké komisi, imunochemii proteinů, 
c) pro jednotlivé bloky navrženi garanti, navrhovaní budou osloveni a na příštím jednání 
budou definitivně jmenováni koordinátoři jednotlivých sekcí,   
d) je třeba koncipovat a uzavřít smlouvy  v rámci ČLS JEP, ČSKB a ÚKBD FN Hradec 
Králové s patřičnými náležitostmi. 

4. Výbor byl seznámen s variantou kandidátů doporučených stávajícím výborem IFCC. 
5. Výbor bere na vědomí, že vzhledem k personálním změnám není doc. Schneiderka v 

současné době již vedoucím NKRL a nepodepisuje tudíž ani osvědčení o účasti v SEKK. 
6. Vyúčtování Alps-Adria s MZ ČR je třeba urychleně dořešit. 
7. Dopis prim. Čecha - transfuzním oddělením požadované podklady pro audit jsou dány 

předpisy a laboratoř, která pro tato oddělení pracuje je povinna jim vyhovět, tyto 
podklady jsou vypracovávány jako standardní operační postupy (SOP) v rámci SLP. 

8. Příští dohodovací řízení mezi VZP a poskytovateli zdravotní péče proběhne 21.1.1999. 
Dr. Gotzmanová informovala o dosavadních jednáních. Navrhované úpravy kódů pro 
automatizované výkony a rovněž úpravy pro statimová vyšetření nebyly akceptovány. 
Výbor se domnívá, že kalkulace výkonů v rámci ČSKB byly provedeny zodpovědně a 
správně,  při kalkulaci výkonů je však používán systémově chybný kalkulační vzorec 
daný  MZ, rovněž definice statimu je z pohledu klinické biochemie odpovídající, o 
indikaci tohoto typu vyšetření rozhoduje ordinující lékař, kontrola a regulace počtu 
statimových vyšetření náleží tedy reviznímu lékaři ve vztahu ke klinikovi.  

9. Práce přihlášené do soutěže „Florencie ´99“ jsou soustřeďovány u vědeckého sekretáře, 
20.ledna budou předány abstrakty bez identifikace autorů hodnotící komisi. Předsedou 
komise jmenoval výbor doc. Jabora, členy jsou dále doc. Palička, prof. Racek. 
Vyhodnocení bude zveřejněno na příštím jednání výboru, kde bude rovněž přiřazena 
identifikace oceněným pracem.  

10. Nově přijatí členové Společnosti: E. Brendlová (Hradec Králové), Dr. P. Kubáč (Frýdek 
Místek), Dr. J. Loucký (Zlín), V. Malcová (Kutná Hora), T. Markovina (Praha), Ing. K. 
Pešková (Praha), Dr. M. Slavětínská (Pelhřimov). 

 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

 
 
v Hradci Králové 19.1.1999 
 
 
Pozor změna telefonních čísel: 
• Doc. Schneiderka:   s předvolbou: 02 - 2490 4203  nebo státní linka 02 - 2223 2262 
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• Dr. Gotzmannová: tel 069-661 4511, fax 069-661 4600 
 
 
Příloha 1: 
  
• kreditní body přidělené ČLK  pro vzdělávací akce 1. pololetí: 
 
název termín kde body identif. kód 
Analýza nukleových kyselin 
v klin. biochemii 

25.2. Lékařský dům 2 OV/99/0027 

20.prac. dny v 
imunoanalýze 

16.-18.5. Milovy 3 OV/99/0028 

II. Symposium o 
hyperhomocystenemii 

12.5. Kongres. sál 
Nem. Na 
Homolce 

2 OV/99/0029 

 
 
Příloha 2: 
 
• doporučený  vzor pro prezenční listiny  vzdělávacích akcí 
 
Každá stránka musí být opatřena názvem akce a datem, musí být vyplněno 
jméno, rodné číslo a podpis účastníka 

vyhotovení listin a registraci účastníků zajišťuje organizátor akce, kde budou archivovány 
 
Příklad:   
 

 Analýza nukleových kyselin v klinické biochemii. 
     Pracovní den ČSKB, Praha - Lékařský dům, 25. února 1999 

 
Pracovní den je garantován Českou lékařskou komorou pod identifikačním kódem 
OV/99/0027 a za účast jsou uděleny 2 kreditní body 
 

Příjmení, jméno, titul 
vyplňte laskavě tiskacím písmem 

Rodné číslo vlastnoruční podpis 

   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Příloha 3: 
 
• doporučený vzor pro vyhotovení certifikátu vzdělávací akce 
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Certifikát (Potvrzení o účasti) by měl obsahovat: název akce, termín, pořádající odborná 
společnost, hlavní organizátor, informaci o garanci ČLK, identifikačním kódu a počtu 
přidělených bodů, jméno, příjmení a tituly účastníka (rodné číslo je doporučovaný údaj pro 
jednoznačnou dodatečnou identifikaci při registraci do indexu účastníka), certifikát by měl 
být dále opatřen jménem a podpisem hlavního organizátora, případně jménem a podpisem 
zástupce odborné společnosti. 
 
Příklad: 
 

Česká lékařská společnost J.E.Purkyně 
Česká společnost klinické biochemie 

 
C E R T I F I K Á T 

 
pro  ____________________________,  r.č. _______________ 

 
za účast na  

 
4.  sjezdu České společnosti klinické biochemie 

garantovaném Českou lékařskou komorou  
(4 kreditní body, identifikační kód OV/99/0xxx) 

 
v Hradci Králové 26. - 28. září 1999 

 
Doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc. 

předseda organizačního výboru 
čestný předseda ČSKB

 
MUDr. Karel Kalla 

předseda 
České společnosti klinické biochemie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


