
Z á p i s   č. 35 ze zasedání výboru ČSKB 
konaného dne 13. listopadu v Hradci Králové 

 
 
Přítomni: prim. Kalla, Ing. Vávrová, Dr. Friedecký, Dr. Gotzmannová, Z. Rychnovská, Dr. 
Bilyk, prof. Palička, doc. Schneiderka, J. Dostálová 
Omluveni: Dr. Skalický, prof. Racek, doc. Průša, prim. Verner 
Hosté: Dr. Lerch, doc. Jabor 
 
Při zahájení předseda i členové výboru blahopřáli Dr. Friedeckému k významnému životnímu 
jubileu. 
 
Kontrola zápisu: 
1. Dr. Lerch informoval o pokračujících přípravách voleb do výborů Společnosti.  

Za členy volební komise byli navrženi a s návrhem souhlasí: Prof. M. Engliš, Dr. P. 
Hložková, J. Pilová, Dr. M. Petříčková, O. Pumprová, Ing. J. Ženková 
Časový plán voleb: 
- Ing. Vávrová předá Dr. Lerchovi podklady pro zpracování seznamu členů společnosti 

s přiřazením kódů pro zápis kandidátů do volebního lístku  
- po předání předchozích údajů a v průběhu voleb nebudou přijímáni noví členové 

ČSKB  
- I. kolo voleb materiály budou rozeslány sekretářkou ČSKB do konce prosince 
- Uzávěrka I. kola do poloviny ledna 
- Do 22. února 2002 budou rozeslány hlasovací lístky II. kola voleb 
- Uzávěrka II. kola do poloviny března 
- Do konce března vyhlásí volební komise výsledky voleb a složení nových orgánů 

ČSKB, proběhne  společné jednání odstupujícího a nově zvoleného výboru. 
Výbor se všemi návrhy Dr. Lercha vyslovil souhlas. 

2. Nesrovnalosti v adresáři Ing. Vávrová ověřila po jednání s vědeckým sekretářem sekce 
biochemických laborantů. 

3. Dotazník IFCC předán k vyplnění doc. Schneiderkovi, který byl výborem požádán o 
sepsání referátu o IFCC (publikováno bude ve FONSu) 

4. Dalším bodem jednání byl návrh objednávky časopisů, který připravil doc. Dastych. Po 
diskuzi bylo výborem odsouhlaseno zrušení objednávky Clin.Chem. (časopis je dostupný 
v plném znění na internetu). Bylo doporučeno objednat Clin. Chim. Acta (doc. 
Schneiderka), Trace Elem.Biol.Med. (doc. Dastych) 

5. Dr. Bilyk dojednal termín pracovního dne Společnosti revizních lékařů na 25. ledna – 
téma klinická biochemie (2 témata přednese doc. Jabor, další prof. Palička). Výbor pověřil 
koordinátorem Dr. Bilyka. 

Nové úkoly: 
1. Prim. Kalla seznámil s vyjádřením oponentů ke koncepci oboru klinické biochemie. 

Koncepce byla doporučena ke schválení. 
2. Výbor projednal a schválil dohodu o spolupráci SEKKu a ČSKB. Výbor doporučuje, aby 

osvědčení vydávaná SEKKem neobsahovala identifikační kód laboratoře. 
3. Inventura majetku ČSKB má proběhnout do 30. 11. 2001 – zajistí Dr. Bilyk 
4. Výbor bere na vědomí informaci ČLS o formální úpravě hlavičkového papíru ČLS, 

odborným společnostem doporučované náležitosti hlavičkový papír ČSKB splňuje. 
5. Výbor nemá námitek k žádosti organizátorů Alps-Adria kongresu (Lucern, 2004) o 

souhlas s připojením jejich národního kongresu k této akci, jednací řečí bude angličtina. 



6. Prim. Kalla otevřel diskusi k doporučení ke standardizaci vyšetřování mozkomíšního 
moku (příloha). Výbor doporučuje některé body dále diskutovat, připomínky je třeba 
v nejbližším termínu zaslat prim. Kallovi. 

7. Výbor souhlasí s poskytnutím dotačního příspěvku pro časopis KBM ve výši 50 000,- Kč. 
8. Společností praktických lékařů byl předložen registrační list pro stanovení CRP. Tento 

případ otevřel obecně otázku problematiky POCT v souvislosti s vykazováním 
laboratorních výkonů. Výbor pověřil doc. Jabora a vědeckou komisi vypracováním návrhu 
obecného algoritmu pro tyto situace (indikace vyšetření, podmínky, kontrola kvality, 
dostupnost odpovídajícícho laboratorního vyšetření, úloha revizního lékaře v daném 
regionu apod.). Obecný algoritmus bude uplatněn při vyjádření výboru ČSKB 
k registračnímu listu pro POCT vyšetření CRP.  

9. Prim. Kalla seznámil s dopisem náměstkyně ředitele IPVZ ve věci uznávání praxe lékařů 
s atestací I. stupně z vnitřního lékařství. Stanovisko výboru ČSKB: výbor doporučuje 
IPVZ zvážit potřebu závazného zápočtu doby stáže, pokud uchazeč splní podmínky 
uvedené v logbooku a délku praxe. 

10. Dr. Gorenjak ze Slovinska se omlouvá, že je nucen přesunout příjezd na leden až únor. 
11. MZ  - rada projektu kvality péče ve zdravotnictví: Ministerstvo pověřilo prof. Paličku, aby 

se spolupracovníky  připravil registr pracovníků a následně i pracovišť oboru klinické 
biochemie  

12. S politováním bylo konstatováno, že přes mnohonásobně opakované úsilí dle vyhlášky 
MZ analytici pracující ve zdravotnictví, stále nejsou uznáni zdravotnickými pracovníky.  

13. Výbor souhlasí s přijetím ing. L. Pejchové do ČSKB. 
14. Dr. Skalický předal zprávu o hospodaření, návrh rozpočtu na rok 2002 odeslal ČLS JEP.  
15. Výbor byl požádán o inzerci Euromedlabu 2003 v našich časopisech – není námitek. 
16. Doc. Schniederka informoval o pracovním dnu v Olomouci, který byl hodnocen jako   

velmi úspěšný.  
17. Agenda IFCC: 

výbor projednal žádost IFCC o nominaci člena ČSKB do výboru IFCC – výbor 
odsouhlasil nominaci prof. Paličky. 
Do vědecké divize IFCC výbor nikoho nenavrhl. 

18. Byla projednána vyhláška MZ o věcném a technickém  vybavení laboratoří, po diskuzi 
bylo odsouhlaseno původní znění. 

19. Z. Rychnovská informovala o pracovním dnu sekce biochemických laborantů, který měl 
velmi příznivý ohlas a vysokou účast. Dále informovala o jednáních s ČAS, která budou i 
nadále pokračovat. Výbor bere na vědomí přednesené informace, zároveň nabízí sekci 
biochemických laborantů trvalou možnost využívání webové stránky pro publikování 
aktuálních informací pro laboranty.  

20. Dr. Bilyk – předložil návrh na nový kalkulační list dle podkladů Dr. Votruby na stanovení 
celkové antioxidační kapacity. Výbor poslal k posouzení prof. Rackovi. 

21. Dr. Bilyk seznámil se statistikou o počtech výkonů vydaných ÚZIS.  
22. Doc. Jabor seznámil výbor s činností vědecké komise za rok 2001, ze zprávy vyplynulo, 

že hlavním problémem zůstává rozpor mezi vědeckým životem jednotlivých – 
izolovaných – pracovišť a vědeckým životem oboru jako celku. Jedním z úkolů pro novou 
vědeckou komisi po volbách do výboru by mělo být také řešení této otázky.  

23. Doc. Dastych přednesl zprávu o činnosti edukační komise v roce 2000. Výbor bere na 
vědomí. 

24. Dr. Gotzmannová objasnila dohodovací řízení týkající se dechových testů a znovu 
upozornila na postup, který má být dodržen při předkládání nových kalkulačních listů. 

 



Předseda ukončil jednání, příští termín schůze je stanoven na 13. prosince 2001 
v Praze, ÚKB VFN, 9.30 hod. 
 
 
 
Zapsala: J. Dostálová 
Souhlasí: Ing. J. Vávrová, prim. K. Kalla 
 
Hradec Králové 8. 12. 2001 
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