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Zápis č. 16  ze schůze výboru   
konané dne 10. listopadu 1999 v Brně 

 
Přítomni:   
MUDr. K. Kalla, RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., Doc. MUDr. P. 
Schneiderka, Csc., Doc. MUDr. M. Dastych, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. I.Bilyk, 
 
Omluveni:  
PharmDr. J. Skalický, pí. Z. Rychnovská. 
 
Kontrola zápisu č. 15 z jednání výboru konaného dne 7. října 1999  
• Znění Společného stanoviska ČSKB a Referenční laboratoře MZČR pro klinickou 

biochemii k systému externího hodnocení kvality včetně prováděcího předpisu je zveřejněn 
ve FONS a na webové stránce ČSKB.  

• Výbor doporučuje vědecké komisi, aby  navrhla pracovní skupinu pro vstup do Cochranovy 
spolupráce - úkol  trvá. 

• Dostupnost informací o pracovištích provádějících “vzácné analýzy”. Spektrum těchto 
vyšetření by mělo být dostupné na Internetu (možnost využití webové stránky Společnosti), 
aktualizace seznamu soustřeďovaného v r. 1993 u doc. Živného v Hradci Králové se zdá být 
komplikovaná, výbor doporučuje vyzvat ve FONS a na webové stránce ČSKB pracoviště 
provádějící tento typ analýz, aby informace (odkazy i dotazy) soustředila přímo na 
internetovou stránku Společnosti. 

 
Nové úkoly a projednávané body 
1. Vytváření doporučení pro diagnostiku a terapii: 

Diabetologie -představa v první fázi vytvořit doporučení pro kontrolu glukometrů ve 
spolupráci s NKRL je zatím  ve fázi upřesňování zadání. Lednové zasedání výboru  v 
přítomnosti předsedů komisí prodiskutuje další konkrétmí rozdělení práce na doporučeních. 

2. Koncepce oboru dle osnovy MZČR. Výbor doporučuje otevřít diskusi elektronickou 
formou i na úrovni odborných komisí, připomínky posílat na adresu doc. Jabora: 
jabor@kladno-net.cz (pro vzájemnou informovanost lze připomínky distribuovat i ostatním 
členům výboru a předsedům komisí prostřednictvím vědeckého sekretáře, pokud obdrží na 
elektronickou poštou kopii připomínek zasílaných doc. Jaborovi). Lednové zasedání se pak 
bude zabývat předloženým návrhem koncepce v přítomnosti předsedů komisí.  

3. Česká lékařská komora požádala o návrh přednášek pro víkendové kurzy lékařů. Výbor  
považuje za vhodné nabídnout ČLK spektrum přednášek, nikoli celistvou náplň kurzu (např. 
témata: Vliv zevních podmínek na odběr a transport biologického materiálu, Laboratorní 
metody v péči o diabetika, Laboratorní podpora pro diagnostiku a monitorování 
onemocnění štítné žlázy). 

4. Výbor bere na vědomí, že byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Českou společností 
klinické biochemie a SEKK na období 2000-2001.  

5. Akreditace - ČIA - certifikace, systém SEKK není legalizován ze zákona, společné 
stanovisko laboratorních společností. Komise managementu svolá mezilaboratorní komisi 
k projednání společně problematických otázek. Je žádoucí předložit ZP samostatný 
kalkulační vzorec laboratorních oborů.  

6. Inventarizace - knihy, sw, ostatní - podklady předány, zajistí Dr. Bilyk. 
7. Informace ekonomického odd. ČLS JEP - účetní uzávěrka pro fakturace a nákup v prosinci. 
8. Doc. Adam - informace o kurzech v likvorologii, pracovním semináři likvorologie a 

neuroimunologie 30.11., předpokládá se další seminář v jarních měsících 2000 a blok 
likvorologie na FONS ´2000. Výbor doporučuje, aby tyto akce  byly zahrnuty do 
plánovaných akcí Společnosti a měly v záhlaví uvedeno, že jsou pořádány ve spolupráci s 
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ČSKB. 
9. Doc. Adam požádal výbor o spolupráci při deklarování regionálně dostupných pracovišť s 

nepřetržitým provozem  způsobilých pro statimová vyšetření likvoru. Výbor doporučuje, 
aby komise managenmentu ve spolupráci s doc. Adamem specifikovala požadavky na 
takové pracoviště, vypracovala systém těchto laboratoří a následně aby byla věnována 
pozornost důkladnému proškolení personálu těchto laboratoří. 

10. Výbor schválil dotaci 50 000 Kč pro časopis Klinická biochemie a metabolismus. Výbor 
žádá nakladatelské středisko ČLS JEP, aby přehodnotilo svůj odmítavý přístup k možnosti 
dodávat texty publikací v elektronické verzi. Počet předplatitelů klesá, předloženy možné 
varianty podpory nárůstu počtu předplatitelů, výbor navrhuje zveřejnit anketu mezi členy 
ČSKB. Navýšení členských příspěvků pro VŠ, zahrnujích výhodné předplatné časopisu pro 
každého člena se pro letošní rok jeví problematické.  

11. Výše členských příspěvků ČLS a ČSKB na rok 2000 bude ponechána v letošních relacích 
(dodržuje se pravidlo navýšení příspěvků 1krát za dva roky).  

12. IFCC ustavuje pracovní skupinu pro mikrotechnologie, předseda L. Kricka. Výbor 
navrhuje, aby se zástupcem za ČSKB stal MUDr. Tomáš Adam.  

13. Materiál MZ ČR žádá o vyjádření ke studijnímu plánu magisterského studia Farmaceutické 
fakulty UK, obor Zdravotnická bioanalytika, jedná se o to, zda absolventi mohou být 
zařazeni jako “zdravotničtí pracovníci”. Program byl schválen vědeckou radou FaF, 
vědecku radou UK, akreditační komisí MŠ a v minulosti byl rovněž projednán a schválen 
ve výboru ČSKB, výbor neshledává nedostatky. 

14. Výbor bere na vědomí informaci prof. Engliše o připomínkách podaných cestou IPVZ k 
návrhu zákona o způsobilosti zdravotnických pracovníků. 

15. Předložen přeběžný návrh programu “Pracovního dne věnovaného vyšetření moče”, který 
se bude konat 9.2.2000, program bude ještě modifikován dle připomínek. 

16. Množí se dotazy členů Společnosti ze Slovenska, kteří neobdrželi složenky pro zaplacení 
členských příspěvků, výbor doporučuje situaci prověřit na členské evidenci, v případě 
potvrzení dát slovenským kolegům konkrétní informaci, jak se vyrovnat se závazky vůči 
ČSKB. 

17. EUROMEDLAB:  
- předložen Report No 2,  
- vypracován rámcový návrh hlavních témat s ohledem na zastoupení českých odborníků 
při organizaci a vedení sekcí. 

18. Informace o malé frakvenci  některých výkonů v první polovině roku dle statistik ÚZIS. Je 
pravděpodobné, že některé kódy nejsou vykazovány pojišťovnám, protože se jedná o 
speciální vyšetření prováděná v rámci výzkunmých úkolů. 

19. Dr. Bilyk ověří, zda registrační listy podané Společností nukleární medicíny jsou sdíleny i 
pro odbornost klin. biochemie.  

20. Nově přijatí členové Společnosti: M. Abrešková (Plzeň), J. Bartoková (Hradec Králové), E. 
Bubnová (Plzeň), Ing. A. Čegan, CSc. (Pardubice), J. Dostálová (Hradec Králové), M. 
Jančálková (Vítkov), M. Kopecká (Praha), M. Kráčmar (Hořice v Podkrkonoší), RNDr. Z. 
Lacinová (Praha), Ing. J. Marhánková (Hořovice), Z. Svačinková (Cholina), H. Svášková 
(Blovice), A. Teichmanová (Trutnov), J. Velková (Olomouc), RNDr. V. Vondráček (Brno), 
RNDr. B. Zemanová (Hustopeče). 

 
zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 

vědecký sekretář  
prim. MUDr. Karel Kalla 

předseda 
v Hradci Králové 12. 11. 1999 


