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Zápis č. 5  ze schůze výboru   
konané dne 1. října 1998 v Hradci Králové 

 
Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová,   
PharmDr. J. Skalický, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. RNDr. D.Gotzmannová, pí. Z. 
Rychnovská, Doc. MUDr. M. Dastych, CSc.,  RNDr. I.Bilyk, MUDr. M. Verner 
 
Kontrola zápisu č. 4 z jednání výboru konaného dne 2. září 1998 
• edukační komise nahlásila ČLK  akce a postgraduální kurzy pro první pololetí roku 1999, 

aby tyto odborné akce mohly být zařazeny do kreditního systému vzdělávání, schema 
přidělování bodů dle kreditního systému připraví do FONS Dr. Verner  

• 3.9.1998 proběhlo společné jednání  předsedů oborových  komisí VR ČLK a předsedů 
odborných společností ČLS oborů komplementu, toto jednání akceptovalo stanovisko 
k otázkám odborných garancí předložené  výborem ČSKB 

•  informace ze společného setkání zástupců společností (7.9.1998) k otázkám grantu IGA 
MZ ČR na projekt „Vypracování vzorku modelových standardů léčebné a diagnostické 
péče“, z jednání vyplývá, že „standardem“ se rozumí doporučení, je třeba rozlišovat mezi 
standardy klinickými  a vnitrooborovými, ČSKB předložila v požadovaném termínu návrh 
na řešení čtyř registračních listů: 
1. Kódování, klasifikace a nomenklatura laboratorních položek pro klinické laboratoře 
2. Terminologické předpoklady pro komunikaci mezi léčebnou péčí a klinickými 
laboratorními obory 
3. Předpoklady pro činnost klinických laboratoří podle požadavků ČSN EN 45001 
a ISO/IEC DIS      17025  
4. Zásady pro tvorbu laboratorní příručky z hlediska komunikace mezi poskytovateli 
léčebné péče a klinickými laboratořemi  

• plán odborných akcí na rok 1999 byl předán ČLS a agentuře MPZ k zařazení do 
souhrnných kalendářů  

 
 
Nové úkoly a projednávané body 
1. Interní standardy budou zveřejňovány formou doporučení, bude vyčleněn prostor ve 

FONSu. Byly ustaveny pracovní skupiny pro doporučení (minimum s nastíněním 
možností) provedení vnitřní kontroly, sjednocení postupu zpracování (barvení) 
močového sedimentu a vyšetřování proteinurií, pro enzymy (ALP). Termín vyhotovení - 
konec roku 1998. 

2. Doc. Průša - návrh vydávat publikaci o členské základně - obsahová stránka i rozpočet 
budou diskutovány v rámci publikační komise. 

3. Projednána žádost o výjimku pro stanovení prokalcitoninu. Protože probíhá řádné 
dohadovací řízení o zařazení registračního listu tohoto výkonu mezi položky odbornosti 
801, není další intervence výboru v této otázce opodstatněná.   

4. Byla projednána žádost MUDr. D. Stejskala o výjimku při udělení licence. 
5. Posouzení žádosti o zřízení studijního oboru Diplomovaný zdravotní laborant na SZŠ 

a VZŠ Ústí nad Labem - definitivní stanovisko vydá edukační komise poté, co obdrží od 
předkladatelů učební plán a podrobnou náplň studia. 
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6. IFCC nabízí ČSKB spolupráci zastoupením 1 člena ČSKB do nově tvořené komise 
standardizace koagulačních testů (předáno předsedovi hematologické společnosti)  
a 1 přidruženého člena do pracovní skupiny identifikace pacientských vzorků . 

7. Alps-Adria kongres - hodnocení, informace o průběhu - doc. Schneiderka, vyúčtování 
proběhne do konce listopadu 

8. FONS ´98 - hodnocení - prim. Kalla  
9. Eromedlab kongres - průběžné informace:  

- jsou vytištěny informační materiály (skládačky), které budou distribuovány do konce 
roku  
- příští jednání výboru se bude věnovat návrhu programové skladby, návrhu složení 
tuzemského organizačního výboru, nominaci zástupců do mezinárodního vědeckého 
výboru. 

10. Výbor jmenoval organizační výbor pro 4. sjezd ČSKB (Doc. Palička, Dr. Friedecký,  
Ing. Vávrová, prof. Racek, Dr. Jabor) a pověřil jej připravit na příští jednání návrh na 
složení vědeckého výboru a návrh na hlavní témata sjezdu. 

11. Výbor rozhodl o finanční podpoře aktivním účastníkům kongresu ve Florencii 1999, 
odborná komise vyhodnotí abstrakta prací prvních autorů mladších 40-ti let a přispěje  
7 autorům po 7000,- Kč. Podmínky soutěže budou výrazně otištěny ve FONSu . 

12. Výbor Společnosti má zájem na zřízení vlastní stránky na internetu, zajistí doc. Palička, 
obsahová náplň bude diskutována na příštím jednání (náměty vítány), způsob 
aktualizace informací na webové stránce  - Ing. Vávrová, Dr. Skalický  

13. Průběžná informace o hospodaření ČSKB.   
14. Výbor akceptuje návrh uspořádat ples České společnosti klinické biochemie - předběžně 

konec března 1999, místo konání - Mělník. 
15. Čestní členové ČSKB neplatí členské příspěvky, o případném prominutí sjezdového 

poplatku těmto členům rozhodují organizátoři konkrétní akce.  
16. Nově přijatí členové Společnosti: Eva Procházková (Písek), Dr. Martin Nalepa (Frýdek-

Místek), Dr. Karel Churavý (Kopřivnice).  
 
 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

 
 
příloha: autory upřesněné odůvodnění přihlášky registračního listu standardu: 

„Terminologické předpoklady pro komunikaci mezi léčebnou péčí a klinickými 
laboratorními obory  

pozn.: změny 
Dr. Skalický: e-mail: OKB@nem.pce.cz 
Doc. Schneiderka: tel/fax: 02 2223 2261 
 
v Hradci Králové 5.10.1998 


