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Zápis č. 7  ze schůze výboru   
konané dne 11. prosince 1998 v Pelhřimově 

 
Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová,   
PharmDr. J. Skalický, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. Doc.MUDr. M. Dastych, CSc.,   
RNDr. I.Bilyk, MUDr. A. Jabor, CSc, pí. J. Dostálová, pí. O. Suchomelová, pí. M. Šedinová,  
Omluveni:  
RNDr. D.Gotzmannová, pí. Z. Rychnovská. 
 
Kontrola zápisu č. 6 z jednání výboru konaného dne 12. listopadu 1998 
• Kreditní systém - ČLK potvrdila přidělení kreditních bodů pro odborné akce pořádané 

ČSKB v prvním pololetí roku 1999.  
• ČSKB na internetu: Česká lékařská společnost nabízí možnost zveřejnění informací o 

ČSKB prostřednictvím webové stránky ČLS, otázku možnosti využití této presentace 
v kontextu se zřizovanou stránkou ČSKB bude s ČLS konzultovat doc. Palička. 

• Ples ČSKB - anotace vyjde v příštím čísle bulletinu FONS. 
• Pro Imunochemické dny 1999 - organizátorům byly předány základní tese přednášek. 
• Informace revizní komise: revize 3. sjezdu ČSKB je po doložení požadovaných dokladů 

uzavřena. 
• Byla provedena inventura  majetku ČSKB - informace přednesl dr. Bilyk. 
• Výbor navrhuje kandidáta do výboru FESCC za ČSKB:  MUDr. A. Jabora, CSc. 
• Definice pojmů „komplement“ a  „statim“:  

Statim je neodkladné vyšetření indikované ošetřujícím lékařem k diagnostickému či 
léčebnému rozhodnutí v souvislosti s možným bezprostředním ohrožením života nebo 
zdraví pacienta. 
Komplementem se rozumí taková činnost některých lékařských oborů, která je převážně 
diagnostického charakteru a vytváří podklady pro kvalitní léčebnou a preventivní činnost, 
není však přímým výkonem léčebné činnosti. Touto skutečností není nijak dotčena 
možnost lékařů oboru komplementu vykonávat i přímou léčebnou činnost, pokud obor 
komplementu má ve své náplni jak činnost, která odpovídá definici komplementu, tak 
přímo léčebnou aktivitu.  

• Stanovisko k systémům externí kontroly kvality:  
Byl podán návrh ministerstvu zdravotnictví a vědecké radě České lékařské komory na 
zřízení nezávislého certifikačního orgánu, který by byl garantován státem a bez vazby na 
komerční aktivity, tento orgán by garantoval veškeré činnosti ve zdravotnictví. Možnost 
využití Českého institutu pro akreditace, vycházejícího z podmínek technických zkušeben,  
pro aplikaci ve zdravotnictví  zatím není dořešena (nastává např. problém, kdy se 
certifikační orgán dostává k údajům chráněným lékařským tajemstvím).      

 
Nové úkoly a projednávané body 
1. EUROMEDLAB 2001: 

a) Organizační problémy - kapacita kongresového centra je velmi omezená, v současné 
době nejsou zaručeny požadované služby potřebné pro průběžnou přípravu kongresu, 
proto byly osloveny konkurenční agentury  GUARANT, KAROLINA a 
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INTERCONGRESS, návrhy a rozpočty agentur budou definitivně uzavřeny na jednání 
výboru 14.1.99. 
b) Výbor navrhuje zástupce ČSKB do vědeckého a organizačního výboru kongresu. 
Navrhováni jsou do vědeckého výboru: dr. Kalla, prof. Masopust, prof. Racek, prof. 
Kazda, prof. Engliš, doc. Průša, dr. Jabor, dr. Friedecký, ing. Vávrová; do organizačního 
výboru jsou navrhováni: dr. Skalický, doc. Dastych, dr. Šebesta, ing. Šprongl, dr. Verner. 
c) Výbor doporučuje kontaktovat příbuzné odborné společnosti  k účasti na organizaci 
kongresu.  

2. 4. Sjezd ČSKB: 
a) Výbor  navrhuje zrušení samostatné akce „Holandské dny“ a navrhuje holandským 
partnerům možnost zařazení některých přednášek do sekce molekulární biologie. 
b) Hlavní témata sjezdu: molekulární biologie,  TDM, klinická toxikologie, EBM včetně 
kontroly jakosti, varia, nové analytické postupy. 

3. Stanovisko vědecké komise: 
a) Vědecká komise považuje za nezbytné získat základní přehled o vědecké úrovni oboru 
prostřednictvím databáze publikací, která by měla být dostupná na webové stránce ČSKB 
a prostřednictvím této také publikujícími autory průběžně doplňována prostřednictvím 
standardního formuláře (jeho obsah bude po konzultaci s publikační komisí upřesněn). 
Publikace za rok 1998, případně starší, budou zpětně vloženy, výbor zvažuje finanční 
podporu administrativnímu pracovníkovi, zájemci se mohou hlásit u předsedy věd. 
komise nebo u sekretáře Společnosti. 
b) Vědecká komise navrhuje v letech 1999 - 2000 zaměřit (i při organizování odborných 
akcí) pozornost k tématům: molekulární patologie, DNA diagnostika, preanalytika, 
tumormarkery, tumory, nové technologie a nové analytické postupy, managment, 
automatizace, výpočetní technika, informatika, pediatrická biochemie, prenatální testy, 
obecná klinická biochemie, metabolity, metabolismus, vnitřní a externí posuzování 
jakosti. K jednotlivým tématům ustanovila vědecká komise kontaktní osoby, které by 
měly  v případě zájmu napomáhat organizátorům odborných akcí při tvorbě odborných 
programů, zajištění přednášejících apod.  Nabídka témat s komentářem bude zveřejněna 
samostatně ve FONS. 
c) Vědecká komise využije 4.sjezd ČSKB pro presentaci své činnosti i záměrů. 
d) Vědecká komise bude pokračovat v diskusi týkající se dokončení koncepce oboru 
klinické biochemie. 
e) Výbor na návrh vědecké komise vyzve předsedy  všech sekcí působících v rámci 
ČSKB, aby podali zprávu o činnosti za období 1997 a 1998 (očekává se informace o 
odborných aktivitách a podílu členů sekce na odborných akcích). Předpokládá se 
zveřejnění těchto zpráv prostřednictvím bulletinu FONS.  

4. Stanovisko výboru ČSKB k dopisu MUDr. V. Kaplana, ředitele odboru zdravotní péče a 
koncepce, MZ ČR. Dopis obsahuje otázky, z nichž některé byly plně zodpovězeny  ve 
„Stanovisku k otázkám ...“ (viz zápis č. 4, bod 2.).  
a) Výbor diskutoval především problematiku postgraduálního vzdělávání VŠ analytiků a 
pověřil edukační komisi projednat s vedením katedry klinické biochemie IPVZ možnosti 
atestace absolventů  farmaceutické fakulty na KB IPVZ, tato varianta atestace je z 
hlediska potřeb praxe klinických pracovišť žádoucí. 
b) Pracoviště klinicko biochemické laboratoře má být certifikováno nezávislým 
certifikačním orgánem (zřízeným MZ ČR), součástí činnosti tohoto orgánu je i posouzení 
věcného a personálního vybavení pracoviště. 
c) Protože prozatím  nebyl zřízen nezávislý certifikační orgán, ani standardní postup 
posuzování, OS ČLK a Komora vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve zdravotnictví 
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spolupracují a jsou kompetentní se společně vyjádřit k věcnému a personálnímu vybavení 
pracoviště. 

5. ČLS požádala o seznam a specifikaci odborných akcí Společnosti za druhé pololetí roku 
1997 a rok 1998 pro možnost zpětného přidělení kreditních bodů, zařídí ing. Vávrová. 

6. Výbor bere na vědomí nové směrnice ČLS  týkající se pracovních cest. 
7. Výbor bere na vědomí průběžnou zprávu o hospodaření a informace ekonomického 

oddělení ČLS. Přípravou darovacích smluv pro firmy na příští rok pověřeni dr. Skalický  
a ing. Vávrová. 

8. Výbor přijal průběžnou informaci o přípravě bulletinu FONS, diskutována byla rovněž 
otázka stížností na zasílání bulletinu členům, dosud jsou problémy s přenosem informací 
mezi členskou evidencí a distribuční službou.      

9. Výbor přijal informaci a podpořil závěry ze schůzky učitelů lékařských fakult, 
diskutována byla organizace výuky, výsledný dokument ze schůzky bude adresován 
děkanům lékařských fakult s návrhem, aby výuka klinické biochemie byla v pátém 
ročníku povinná a zakončená zkouškou. V této souvislosti je rovněž navrhováno sledovat 
rovněž výukovou činnost členů Společnosti.  

10. Výbor byl informován, že v rámci grantu MZ ČR byly vypracovány a v požadovaném 
termínu odevzdány tři ze čtyř přihlášených standardů. 

11. Výbor projednal žádost laboratoře Ústavu leteckého zdravotnictví, vyjádření zašle dr. 
Kalla.   

12. Výbor navrhuje udělit čestné členství Společnosti prim. MUDr. J. Buryškovi  
a RNDr. I. Bilykovi. 

13. Výbor souhlasí, aby publikace prof. Haškovcové „Etika laboratorních pracovníků“ byla 
opatřena logem ČSKB. 

14. Zrušena dvě členství ve Společnosti na vlastní žádost členů.  
15. Nově přijatí členové Společnosti: V. Miláčková (Praha), Ing. F. Štumr (Pardubice), Dr. 

M. Hajdúch (Olomouc), Dr. L. Hanák (Brno),  Dr. H. Štambergová (Pardubice), Dr. J. 
Tallová, CSc. (Brno), Ing. M. Holubcová (Valašská Polanka), Ing. E. Hlídková 
(Olomouc). 

 
 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

 
 
 
 
v Hradci Králové 29.12.1998 


