
Zápis č. 18 ze schůze výboru 
konané dne 20. ledna 2000 ve Valticích 

 
Přítomni: MUDr.K.Kalla, Ing.J.Vávrová, doc.MUDr.M.Dastych, RNDr.D.Gotzmannová, 
RNDr.B.Friedecký, pí Z.Rychnovská, doc.MUDr.P.Schneiderka, doc.MUDr.V.Palička, pí 
J.Dostálová, RNDr.I.Bilyk, PharmDr.J.Skalický 
 
Kontrola zápisu č. 17 z jednání výboru: 
 
1. Inventarizace majetku SKB byla úspěšně dokončena, stav hmotného i nehmotného majetku 

souhlasí s dokumentací. 
2. Členské příspěvky : Inres-Sones rozeslala mylnou informaci, kterou vedení ČLS následně 

korigovalo omluvným dopisem. Příspěvek pro ČLS byl zvýšen na 100,- Kč ročně. Přes 
příslib vedení ČLS a Inres-Sones dosud nepřišla odpověď, jak bude řešena platba členských 
příspěvků členů SKB ze Slovenska. Závěr: předseda společnosti bude kontaktovat 
Inres-Sones. 

3. Vyjádření k verzi 1.1 návrhu kontroly kvality glukometrů zpracoval Dr. Friedecký. Výbor 
pověří komisi managementu, vědeckou komisi a NKRL, za pracovní skupinu bude 
jmenována zodpovědná osoba, která předloží další pracovní verzi do 31.3.2000. 
Oponenty za výbor budou: Dr. Friedecký, Dr. Gotzmannová, doc. Schneiderka. 

4. Předseda společnosti informoval o společné schůzce zástupců ČLK s reprezentanty 
likvorologické sekce neurologické společnosti. Dohodnutá spolupráce bude potvrzena 
písemně. 

5. Informace Dr. Malinové pro předávání příspěvků do časopisu KBM elektronickou formou. 
Bude zveřejněno v časopise Klinická biochemie a metabolismus a ve FONSu. 

6. Prim. Kalla a doc. Palička se zúčastnili jednání s děkanem I. LFUK a ředitelem IPVZ o 
budoucnosti katedry. Připomínky výboru byly akceptovány.  

7. Členové výboru diskutovali varianty postgraduální výuky lékařů klinické biochemie. Bude 
dále diskutováno při přípravě koncepce oboru. 

8. Dr. Skalický informoval o opatřeních ke zlepšení distribuce bulletinu FONS. Termíny 
uzávěrek pro rok 2000:  
vyjde v dubnu – uzávěrka 21. února 2000, 
vyjde v červenci – uzávěrka 15. května 2000, 
vyjde v říjnu – uzávěrka 31. července 2000, 
vyjde v prosinci (lednu 2001) – uzávěrka 6. listopadu 2000. 

9. Projednání příprav pracovního dne SKB, který se bude konat 9. 2. 2000. Připomínky k 
úloze sponzorů - odezva na jednání fy Dako a úpravě pozvánky. Výbor oceňuje podporu 
sponzorů při organizování odborných seminářů SKB, předpokládá však oboustranně 
jednotný postup při organizaci i sestavení odborného programu.  

10. Předseda informoval o schůzce k programu symposia FONS v Pardubicích. Hlavní témata: 
likvor, léky, informatika, endokrinologie, jakost, veterinární biochemie, molekulární 
biologie, kazuistiky. Je třeba doplnit sekci “Mladých biochemiků”. 

 
Nové úkoly: 
1. Imunochemické dny v Jihlavě 14. - 16. 5. 2000, SKB je spolupořadatelem. V pracovním 

návrhu programu chybí předem dohodnutý blok garantovaný SKB. Dr. Friedecký bude 
kontaktovat organizátory. 

2. Biolab v Ústi n.L. - Z. Rychnovská informovala o přípravách a zajištění akce. Akci 
organizačně zajistí výbor sekce biochemických laborantů a fa Bos, s.r.o. Termín  25. - 27. 6. 
2000. 



3. Předseda informoval o dopisu prof. M. M. McQueena, odstupujícího předsedy IFCC, který 
děkuje za spolupráci. 

4. Zdůvodnění kolektivního členství SKB v IFCC připraví a ČLS zašle předseda společnosti. 
5. Odpověď doc. MUDr. B. Matoušovi, CSc., reprezentantu laboratorních. oborů ve  VR 

MZČR ohledně čekacích dob zašle předseda se stanoviskem, že v našem oboru čekací doby 
prakticky nejsou. 

6. Výbor projednal a vyhoví žádosti prof. Kazdy, vedoucího redaktora KBM, o inovaci 
počítače. Výbor doporučuje předat stávající počítač charitativní organizaci. 

7. Předseda informoval o jednání s Dr. Cífkovou, která koordinuje společné stanovisko 
několika odborných společností k diagnostice a sledování léčby pacientů s HLP. Pracovní 
verze bude SKB zaslána v nejbližších dnech. 

8. Nové přijatí členové:  MUDr. I. Němcová, B. Černíková, Ing. E. Svobodová, H. Kábrtová, 
M. Housková, H. Veselá, M. Bolková, H. Polednová, K. Bednářová, A. Kabelková, J. 
Novotný. M. Stehlíková. 

9. Výbor bere na vědomí informace Ing. Vávrové o průběžné aktualizaci internetové schránky 
společnosti, z časových důvodů nelze nadále udržovat dvě verze pro různé prohlížeče, 
jednoduchá verze bude zrušena. Výbor  podporuje udržovat aktuální verze stránky a žádá 
tiskovou komisi, aby se podílela na redakční přípravě webové stránky. Příspěvky určené ke 
zveřejnění na stránce budou přijímány pouze v elektronické podobě (disketa, mail).  

10. Byl předložen návrh darovací smlouvy pro sponzory SKB. Ještě v měsíci lednu budou 
rozeslány jednotlivým firmám. 

11. Informace Dr. Skalického o hospodaření. Finanční uzávěrka roku bude předložena na 
výboru v únoru. 

12. Přihlášky na symposium FONS jsou v tisku a budou distribuovány. Dr. Skalický 
informoval o stavu příprav akce. 

13. Dr. Skalický, po schválení výborem, osloví Dr. Beránka (Hradec Králové)  a Dr. Adama 
(Olomouc) s žádostí, aby připravili a organizovali sekci Mladých klinických biochemiků 
v rámci symposia FONS. 

14. Informace Z. Rychnovské o zpracování náplní činnosti zdravotních laborantů. Návrh 
zpracoval  ČAS a předal MZ. Podrobnosti v příloze. 

15. Doc. Schneiderka informoval o možnosti českého překladu normy ISO 15189. Výbor tento 
návrh velmi vítá a doporučuje jej realizovat v okamžiku  vydání její oficiální verze 

16. Informace o IV. Zjazdu slovenskej spoločnosti klinické biochemie – předány pozvánky 
členům výboru a zbytek bude sekretářkou distribuován krajským odborníkům. 

17. Informace doc. Paličky o nabídce nového časopisu “Modern aspects of Immunology. 
Výbor schválil odběr 10 výtisků – zařídí doc. Palička. 

18. Dr. Bilyk informoval o jednání s VZP o připraveném systému EHK.  
 
 
Zapsala: J. Dostálová 
 
Příloha: Návrh náplně činnosti zdravotních laborantů 


