
Z á p i s   č. 36 ze zasedání výboru ČSKB 
konaného dne 13. prosince v Praze 

 
 
Přítomni: prim. Kalla, Ing. Vávrová, Dr. Friedecký, Dr. Gotzmannová, Z. Rychnovská, doc. 
Schneiderka 
Omluveni: Dr. Bilyk, Doc. Dastych,  J. Dostálová, Dr. Skalický, Prof. Palička 
Hosté: prof. Zima, Dr. Pollak 
 
Kontrola zápisu: 
1. Příprava 1. kola voleb do výboru ČSKB probíhá dle časového harmonogramu. 

K aktuálnímu seznamu členů byly vygenerovány číselné kódy  pro zpracovávání údajů 
z hlasovacích lístků, sekretariát ČSKB rozešle materiály do konce kalendářního roku 
všem členům Společnosti. 

2. Výbor bere na vědomí, že dohoda o spolupráci SEKKu a ČSKB byla po úpravě dle 
připomínek z minulého jednání podepsána.   

3. Inventura majetku ČSKB byla v požadovaném termínu odevzdána na ČLS JEP. 
4. Výbor se opět zabýval otázkou specifikace objednávky odborných časopisů, časopis 

Clin.Chem. je dostupný v plném znění na internetu především na pracovištích s vazbou na 
lékařské fakulty.  

5. Prim. Kalla konstatoval, že neobdržel další připomínky k doporučení pro vyšetřování 
mozkomíšního moku. Po zapracování stávajících připomínek bude doporučení (příloha 1) 
prostřednictvím prof. Zimy postoupeno k projednání výboru Neurologické společnosti. 

6. Prof. Zima informoval pokračujících jednáních o zařazení analytiků pracujících ve 
zdravotnictví do kategorie zdravotnických pracovníků. V současné době parlament přijal 
do druhého čtení dva návrhy „Zákona o způsobilosti …“ Návrh MZČR předpokládá, že 
zdravotnickým pracovníkem může být pouze absolvent akreditovaného pregraduálního 
studia, nebo pracovník po složení kvalifikační zkoušky. Druhý návrh předpokládá, že 
v oboru budou pracovat pouze absolventi akreditovaného studia. Výbor konstatuje určitý 
pokrok a předpokládá, že po diskusi v parlamentu bude vypracován modifikovaný 
materiál, kde bude třeba podpořit varianty pro a) absolventy akreditovaných oborů, b) 
absolventy neakreditovaných oborů, kteří by se složením zkoušky stali automaticky 
zdravotnickými pracovníky. Prof. Zima zveřejní aktuální informace  ve FONSu. 

7. Návrh nového registračního listu na stanovení celkové antioxidační kapacity nebyl dle 
posudku prof. Racka doporučen k dalšímu projednávání. 

 
Nové úkoly: 
1. Prof. Zima informoval o jednání Vědecké rady MZ ČR. MZČR zřídilo v rámci SZÚ 

centrum pro jakost ve zdravotnictví, situace však zatím není jednoznačně definovaná. 
2. Presidium ČLS JEP reagovalo na výzvu výboru ČSKB a akceptuje navrhovaný algoritmus 

pro předkládání a schvalovací proceduru registračních listů a doplňuje jej: 
a) materiály pro jednání 2. pracovní skupiny (nové registrační listy, požadavky na změny) 
je třeba předložit součastně v písemné i elektronické verzi,  
b) návrhy budou předkládány vždy k 31.12. a k 30.6. v roce,  
c) předložený návrh bude projednán do 6 měsíců, předkladatelé budou zváni nejpozději 14 
dní před jednáním. 

3. ČLS JEP urguje vyúčtování kongresu Euromedlab. Při neúčasti pokladníka Společnosti a 
presidenta kongresu výbor ukládá prof. Paličkovi a dr. Skalickému předložit zprávu na 
příštím jednání. 



4. Výbor byl seznámen s dopisem prof. Jindráka informujícím o snaze ustanovit odbornou 
společnost pro trombózu a hemostázu s těžištěm činností v oblastech edukace, rozvoje 
nových diagnostických postupů, spolupráce s MZČR při řešení odborných problémů. 
Výbor hematologické společnosti činnost této skupiny odborníků podporuje, není však 
jednostný v tom, zda má vzniknout nová odborná společnost nebo sekce v rámci 
hematologické společnosti. Výbor ČSKB podporuje variantu ustanovení odborné sekce 
v rámci hematologické společnosti.   

5. FONS 2002: 
Doc. Schneiderka přednesl zprávu ze schůzky organizačního výboru symposia FONS 
2000, které se bude konat 22.-24.9.2002 v Pardubicích. Za výbor ČSKB se zúčastnili 
předsedové komisí kongresové (doc. Schneiderka) a vědecké (doc. Jabor).  Odborný 
program bude členěn na část biochemickou a část informatickou, poběží ve dvou 
paralelních sekcích.  
Organizační výbor se obrací na výbor ČSKB s žádostí: 
- o návrhy tématu/přednášejího pro úvodní přednášku,  
- jmenování čestných hostů, které je třeba pozvat. 
Témata odborného programu: 
- Diabetologie  
- Molekulární biologie – extra humánní genom 
- Nefrologie, dialýza, transplantace ledvin 
- Tumory gastrointestinálního traktu s endokrinní aktivitou 
- 10 let SEKK 
- Problematika vzácných analýz 
- Varia 
Výbor souhlasí s navrhovaným rozvrhem programu, doporučuje vědecké komisi oslovit 
koordinátory jednotlivých bloků a nadále se podílet na přípravě odborného programu 
symposia. 
Výbor doporučuje, aby byla v rámci symposia uspořádána rovněž plenární schůze ČSKB, 
na které by se se svým programovým prohlášením představil nově zvolený výbor 
Společnosti. 

6. Agenda IFCC: 
- Výbor bere na vědomí informaci, že prostřednictvím ČLS JEP byl uhrazen členský 
poplatek všem členům ČSKB v IFCC (celkem 4470,- SFr). 
– IFCC žádá výbory národních společností o vyjádření (korespondenční hlasování, termín 
do 31.1.2002) s navrženými postupy v enzymologii (příloha 2), výbor považuje 
předložené materiály za zdařilé, doporučuje vyjádřit souhlas (zajistí doc. Schneiderka). 
- Doc. Schneiderka informoval o udělení cen IFCC – G.B. Henrymu cenu za příspěvek 
k výuce, N. Halesovi za příspěvek k diagnostice a Wishinského cenu O. Zinderovi. 

7. FESCC: Výbor byl seznámen se zněním dopisu Dr.W.de Kievieta a Prof. V. Blatona, 
který shrnuje výsledek Euromedlabu. Text zdůrazňuje vysokou úroveň odborného 
programu a hodnotí kongres jako úspěch organizátorů, FESCC, národních společností celé 
Evropy a oboru klinické chemie jako takového.  

8. Z. Rychnovská informovala o průběhu pracovních dnů biochemických laborantů 
v Karlově Studánce. 

9. Ing. Vávrová předala koordinátorovi pracovního dne s tématem diabetologie návrh dr. 
Stejskala přihlašující se k aktivní účasti na odborném programu. 

10. Výbor děkuje ostravským autorům (dr. Kubáč a kol.) internetového atlasu močového 
sedimentu za velmi názorný, obsažný a především široké veřejnosti dobře přístupný 
edukační materiál. (Internetový přístup k atlas je možný rovněž přes webovou stránku 
společnosti). 



11. Text pro vyhlášení cen ČSKB za publikační činnost v roce 2000 připraví ing. Vávrová.   
12. Dr. Pollak přednesl rozbor současné situace vyhodnocování výkonů v laboratořích. 

Dochází k diferenciaci rozdílů mezi jednotlivými odbornostmi, nemocničními a 
ambulantními pracovišti. Odstranění těchto disproporcí se zdá možné pouze při použití 
výkonového systému s korektně vypracovaným ceníkem. Dr. Pollak vypracuje předlohy 
ceníků jednotlivých odborností a předloží je k diskusi jednotlivým společnostem. Výbor 
doporučuje, aby byla dle vypracovaného ceníku modelově zpracována kalkulace několika 
odlišných typů laboratoří.  

13. Výbor doporučuje, aby prostřednictvím ČLK byla svolána  mezioborová komise 
laboratorních oborů, která by pokračovala v započaté diskusi o vytvoření ceníků 
laboratorních vyšetření pro jednotlivé odbornosti. Výbor pověřuje prim. Vernera svoláním 
a koordinací této schůzky.  

14. Dr. Gotzmannová předložila návrh k přepracování několika již podaných registračních 
listů (ultracentrifugace, separace frakcí lipoproteinů). Výbor doporučuje, aby dr. Pollak 
konzultoval stávající nedostatky a jejich opravy s autory registračních listů.  

15. Výbor žádá dr. Kocnu o vyjádření gastroenterologické společnosti k vypracování nového 
registračního listu pro vyšetření okultního krvácení imunochemickým postupem. 

 
Přílohy: 
– Příloha 1: upravená verze Doporučení č. 6  

(likvor- doporučení def 04.doc) 
– Příloha 2: IFCC referenční postupy v enzymologii 

Enzymy-IFCC.doc,  
IFCC-ALT.doc,  
IFCC-AST.doc,  
IFCC-CK.doc,  
IFCC-GMT.doc,  
IFCC-LD.doc 

 
 
příští jednání výboru ČSKB se bude konat v Praze, ÚKB VFN, 17. ledna 2002, 
9.30 hod. 
 
další jednání jsou plánována v termínech: 
14. února 2002 
14. března 2002 
12.-13. dubna 2002 (společné jednání odstupujícího a nově zvoleného výboru) 
 
 
Zapsala: Ing. J. Vávrová 
 
Hradec Králové 28. 12. 2001 
 
 
 
  
  
 
 


