
Zápis č. 28 ze schůze výboru  ČSKB 
konané dne 11. ledna 2001 

Přítomni: MUDr. K. Kalla, doc. MUDr. V. Palička, RNDr. D. Gotzmannová, Z. 
Rychnovská,  doc. MUDr. P. Schneiderka, PharmDr. J. Skalický,  RNDr. I. Bilyk 
Omluveni: Ing. J. Vávrová, doc. MUDr. M. Dastych, RNDr. B. Friedecký 
Hosté: RNDr. M. Pollak 
  
 
Kontrola zápisu:  
• jednání s ČAS proběhne v měsíci lednu – Z. Rychnovská 
• Dr. Skalický provedl kontrolu adresáře pro rozesílání FONSu.  Distribuční firmou se mu 

dostalo ujištění, že všechny změny byly provedeny. Upozornil na to, že mimo členy 
ČSKB je FONS rozesílán také na některá jiná pracoviště Staprem. 

• bod 3 splněn – Dr. Kalla odeslal dopis Dr. Erbenovi 
• bod 5 – splněno – dopis Dr. Rathovi – vyřízeno dr. Kallou 
• Z. Rychnovská předala zprávu o Studentlabu 2000 Dr. Skalickému k tisku 
• informace od doc. Dastycha – o přidělení bodů pro pracovní den zažádá Dr. Adam – 

zařízeno 
• bod 14 – splněn doc. Paličkou 
• bod 17 – splněno - projednáno s doc. Jaborem, Dr. Adamem a prof. Masopustem, 

předseda doc. Jabor. Odeslán dopis ředitelce firmy LabMark, kde podána informace 
• Dr. Kalla odeslal dopis doc. Jaborovi ohledně předatestační  průpravy farmaceutů 

pracujících na OKB. Doc. Jabor aktualizoval materiály, budou projednány na příštím 
výboru. Doc. Palička upozornil, že MZ ČR rozesílá starou, dle výboru již neplatnou verzi. 
Předseda ČSKB Dr. Kalla, vedoucí katedry IPVZ doc. Jabor , hlavní odborník prof. Zima 
a doc. Palička navštíví MZ a vyjasní situaci. 

 
Projednávané body: 
1. Dr. Pollak předložil návrh Doporučení výboru České společnosti klinické biochemie ČLS 

JEP „Systém intralaboratorní kontroly spolehlivosti výsledků“. Po obsáhlé diskusi a 
drobných připomínkách  (potřebná doba archivace 10 let, systém školení ve spolupráci 
s IPVZ, vývoj softwarového programu) výbor materiál odsouhlasil. Po závěrečné revizi 
Dr. Friedeckým bude zveřejněn jako metodický list ČSKB. 

2. Dotazník FESCC o organizaci a managementu pracovišť KB v ČR – vyplněno na místě, 
Dr. Kalla odešle Dr. Kievietovi. 

3. Doc. Schneiderka informoval o regionálním pracovním dnu v Olomouci, který se koná 8. 
března 2001 ve spolupráci s ČSKB. Výbor odsouhlasil program - bude zveřejněn ve 
FONSu. 

4. Metodické pokyny ČSKB -  výbor projednal návrhy témat pro vypracování dalších 
doporučení (moč + sediment, kardiální markery, stanovení kreatininu a cystatinu). 
Předseda vyzve ve FONSu všechny členy společnosti k dalším návrhům a spoluúčasti při 
tvorbě. Seznam listů a námětů bude zveřejněn na webové stránce – vypracuje Ing. 
Vávrová, Dr. Friedecký 

5. Dr. Kalla informoval, že ČLS bude nadále přispívat na poplatek za kolektivní členství 
IFCC do výše max. 70 000,- Kč ročně, zbytek musí uhradit ČSKB.  

6. Dr. Skalický - platba za časopisy pro rok 2001 je již vyřízena. Dále upozornil, že je nutné 
v co nejbližší době připravit znění a rozeslat darovací smlouvy firmám. 

7. Výbor podrobně projednal návrh ceníku výkonů pro obor KB a jeho dopad na ambulantní 
a nemocniční zařízení. Po obsáhlé diskusi, ve které byly zvažovány všechny verze a jejich 
důsledky – výbor pověřil Dr. Pollaka další prací na přípravě  ceníku. Ten by obecně měl 



být platný pro všechna zařízení a všechny výkony, vycházet z platby v korunách, 
předpokládá se pravděpodobně limitace finančním objemem předchozího období. Je 
potřeba i nadále pracovat na inovaci kalkulačních listů, aby byly co nejobjektivnější, 
zvážit doporučení povinného spektra výkonů pro jednotlivé typy pracovišť. 

8. Doc. Palička seznámil výbor se stavem příprav EUROMEDLAB 2001. Výbor schválil  
návrh podpořený jednáním organizačního výboru kongresu, aby ČSKB uhradila sjezdový 
poplatek za své členy s aktivní účastí a dle možnosti přispěla i ostatním (viz článek ve 
Fonsu a webové stránce ČSKB). 

9. Výbor schválil platbu faktury   za příručku „Preanalytická fáze“ – zajistí sekretářka. 
10. Doc. Schneideka informoval o aktivitách IFCC – bude zveřejněno ve FONSu. Vypsání 

tradiční soutěže IFCC Roche (AVL) za nejlepší práci týkající se intenzivní péče. Soutěž 
probíhá systémem národního a mezinárodního kola (Kyoto 2002). Doc. Schneiderka 
zajistí ve spolupráci s firmou Roche plnou informovanost všech zájemců. 

11. Z. Rychnovská – podala informaci o přípravách Biolabu 2001 v Plzni ve dnech 9. – 11. 
září 2001. 

12. Nově přijati byli: L. Kittlová (Šternberk), I. Kaulerová (Kladno), S. Opluštilová (Hradec 
Králové). 

 
Další jednání výboru se uskuteční 8. února 2001 v Praze, VFN, Karlovo nám. 32 
(seminární místnost).  
 
 
 
 
Zapsala: J. Dostálová 
Schválil : prim. MUDr. K. Kalla 
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