
leden 2002 
Kontrola zápisu: 
1. Dr. Skalický a prof. Palička se vyjádřili k vyúčtování Euromedlabu, které bude dokončeno 

během dvou měsíců 
2. Pro účastníky FONSu 2002  podal informace Doc. Schneiderka - ohledně programu a dr. 

Skalický sdělil, že v polovině února budou rozesílány předběžné přihlášky a ubytovací 
kapacity jsou zajištěny 

 
Nové úkoly: 
1. Prim. Kalla přečetl dopis Dr. Pokorného ohledně předávání registračních listů. Registrační 

listy je nutné předávat písemnou i elektronickou formou na e-mailovou adresu 
petr.pokorny@op.99.vzp.cz. Registrační listy uvedené v dopisu se musí odeslat do 31. 
ledna 2002. Formulář pro registrační list bude k dispozici na webové stránce ČSKB. 
Postup při vytváření nového registračního listu: Navrhovatel oznámí Dr. Pollakovi název 
nového registračního listu. Následně bude uvědoměn výbor ČSKB, který se vyjádří buď 
kladně nebo záporně. V positivním případě vyzve Dr. Pollak navrhovatele, aby zpracoval 
registrační list a v elektronické podobě jej pošle Dr. Pollakovi ke kontrole a konečnému 
zpracování jak v elektronické, tak i psané formě. Psaný registrační list bude doručen 
výboru ČSKB ke schválení a podpisu. Ten předá na VZP proti podpisu Dr. Bilyk. 
Registrační list v elektronické podobě pošle Dr. Pokornému Dr. Pollak.   

2. Výbor projednal žádost o zařazení registračních listů – separace lipoproteinů 
ultracentrifugací,  k jednání byla  přizvána Mgr. Konárková, které byly vráceny 4 návrhy 
k přepracování. Materiály předané pracovištěm prof. Zimy byly rovněž vráceny 
s připomínkami k doplnění.  Výbor odsouhlasil kalkulační listy pro: Analýza moči 
průtokovou cytometrií a Stanovení pepsinogenu 

3. Prim. Kalla seznámil s dopisem Dr. Krejčíkové ohledně specializační přípravy. K dalším 
jednáním s pí náměstkyní odsouhlasil výbor pracovní skupinu ve složení doc. Jabor, prim. 
Kalla, prof. Palička a Dr. Verner. Písemné návrhy předat prim. Kallovi, který dohodne 
termín schůzky 

4. Prof. Zima informoval o přípravě zákona o zdravotnických zařízeních. Termín do 10. 2., 
požadavky by měly být akceptovány 

5. Dr. Verner –  prozatím nebyla svolána schůzka zástupců laboratorních oborů – není jasný 
prioritní cíl (má být ceník prioritou?). Výbor konstatoval že ceník patří mezi priority. 
Prim. Verner zjistí cestou ČLK organizaci a financování komplementu v zemích EU a 
ostatních evropských zemích. Následně cestou ČLK svolá jednání zástupců velkých 
laboratorních oborů 

6. Ing. Vávrová informovala o průběhu voleb do výboru ČSKB – první kolo již bylo 
rozesláno,  vrátilo se 7 obálek jako nedoručitelné.  

7. Výbor poděkoval Ing. Vávrové za perfektní zpracování a vedení webové stránky ČSKB. 
8. Dalším bodem byla diskuze ohledně objednávání časopisů. Vznesena připomínka  ohledně 

členství v AACC a přístupu na internetu k plným textům CC. Vznést dotaz  jak byl 
časopis využíván (Dr. Buryška, Dr. Cheníčková, Dr. Hálová) – zajistí prof. Palička 

9. Další odborné akce: Prof. Palička informoval o zprávě prof. Topolčana v přípravě 
imunochemických dnů ve spolupráci se společností nukleární medicíny. Výbor bere na 
vědomí. Blíží se termín na odeslání abstraktu na Alps-Adria v Regensburgu 

10. J. Dostálová informovala o nákladech na I. kolo voleb a požádala o schválení fakturace 
nákladů ČLS  

11. Z. Rychnovská upozornila na Pracovní den zdravotních laborantů, který se koná 10. dubna 
v Táboře a přípravách Biolabu 



12. Doc. Schneiderka informoval o Pracovním dnu ČSKB, který se uskuteční 7. března 
v Olomouci. Program Biolabu bude uzavřen 22. února - přihlášky s návratkami budou v 
časopisu Fons 

13. Dr. Gotzmannová informovala  
a) o registračních listech – viz výše 
b) o návrhu nového seznamu výkonů za odbornost 801: návrhy byly přijaty, kromě 
dechového testu, ke kterému výbor ČSKB ještě doplňuje zásadní připomínky (návrh nebyl 
zpracován ČSKB) 

15. Dr. Skalický informoval o finančním účtu ČSKB u ČLS. ČLS ukončí finančně rok 2001                        
v dubnu 2002 

14. Doc. Dastych informoval výbor, že 24. 1. bude vyhodnoceno 1. kolo voleb a požádal 
výbor o proplacení cestovních nákladů pro členy volební komise. Výbor bere na vědomí 

15. Dr. Bilyk upozornil na Pracovní den pro revizní lékaře, který proběhne v Praze dne 25. 
ledna  

16. Dr. Friedecký požádal výbor o schválení vstupu do Institutu pro referenční laboratoře 
v Belgii, jedná se o celostátní cyklus kontroly kvality, kterého by se zúčastnily laboratoře 
FN + 5-6 nestátních laboratoří. Je třeba upozornit na určité vyšší náklady. Výbor souhlasí 
a pověřuje Ing. Budinu , aby oslovil jednotlivá pracoviště. Prim. Kalla podepíše za ČSKB. 

17. Dotaz prim. Zajíčkové o možnosti předepisovat diabetologickým pacientům Xenical. 
Doporučeno toto konzultovat s Českou diabetologickou společností. 

 


