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Zápis č. 15  ze schůze výboru   
konané dne 7. října 1999 v Liberci 

 
Přítomni:   
MUDr. K. Kalla, RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, Doc..MUDr. M. Dastych, CSc.,  
pí. Z. Rychnovská, RNDr. I.Bilyk, 
Omluveni:  
Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. D. Gotzmannová, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., PharmDr. J. 
Skalický. 
 
 
Kontrola zápisu č. 14 z jednání výboru konaného dne 2. září 1999  
• Minerva požaduje připravit návrh na odběr odborných časopisů v roce 2000, doc. Dastych 

předložil návrh objednávky, výbor souhlasí.  
• Výbor projednal stylisticky upravené znění Společného stanoviska ČSKB a Referenční 

laboratoře MZČR pro klinickou biochemii k systému externího hodnocení kvality (příloha 
zápisu) respektující došlé připomínky. Text bude zveřejněn ve FONS a na webové stránce 
ČSKB. Prováděcí předpis bude mít charakter doporučení a bude součástí nabídky SEKK 
(zodpovídá Dr. Friedecký).  

• Plán odborných akcí na rok 2000 byl zpracován a předán k zařazení do kalendáře akcí 
nakladatelskému a tiskovému středisku ČLS JEP a Marketingu pro zdraví. Dle návrhu plánu 
je třeba zaslat urychleně rozpočet jednotlivých akcí a objednávky sálu pro akce v Lékařském 
domě. 

• 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), 
pokusit se o aktualizaci seznamu soustřeďovaného před časem u doc. Živného v Hradci 
Králové - úkol trvá. 

• Edukační komise upřesnila seznam pracovišť - uchazečů o akreditaci pro výuku. 
• Výbor sekce biochemických laborantů souhlasí, aby čestná členství společnosti byla od r. 

2000 udělována jednotně jako čestné členství České společnosti klinické biochemie. 
• Diskuse o vytváření standardů pro diagnostiku a terapii - samostatný bod. 
 
Nové úkoly a projednávané body 
1. 4. Sjezd ČSKB - ohlasy a hodnocení. Výbor hodnotí průběh sjezdu a následující ohlasy 

účastníků velmi positivně z hlediska odborného programu i organizačního zajištění. Výběr 
témat odborného programu byl zvolen aktuálně a přednášky byly sledovány s velkým 
zájmem. Výbor děkuje všem, kdo se aktivně podíleli na přípravách a zdárném průběhu 
kongresu. 

2. Vytváření doporučení pro diagnostiku a terapii: 
Diabetologie - v první fázi vytvořit doporučení pro kontrolu glukometrů. Předpokládá se 
spolupráce výboru, NKRL, diabetologické společnsoti a ZP. NKRL navrhne schema, 
diabetologové zajistí, aby pacienti předkládali osobní glukometry ke kontrole. Ke 
spolupráci je třeba vyzvat Diabetologickou společnost a Svaz diabetiků. Výstupem by mělo 
být vyhodnocení a zveřejnění kontrol. Koordinací pověřen Dr. Friedecký.  

3. Informace z jednání výboru sekce biochemických laborantů - Z. Rychnovská. 
4. Sekce laboratorní imunologie při Společnosti pro alergologii a klinickou imunologii vyzývá 

ČSKB ke spoluúčasti na pořádání III. Dnů průtokové cytometrie. Výbor navrhuje zástupce 
do programového výboru prof. Hyánka.  
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5. Výbor navrhuje, aby se lednové zasedání konalo v přítomnosti předsedů (dle zvážení i 
členů) komisí. Předmětem jednání bude plán činnosti komisí pro příští rok, koordinace 
činností mezi komisemi, konkrétmí rozdělení práce na doporučeních.  

6. Zdravotní pojišťovny navrhují finanční hodnocení na první pololetí r.2000 výkonovým 
systémem s hodnotou bodu 55 hal. Výbor považuje tento návrh za nepřijatelný.  

7. Výbor vyslovil souhlas s přijetím Estonské společnosti do IFCC. 
8. Výbor projednal návrh společného postupu se sekcí imunochemických metod Čs 

společnosti nukleární medicíny v oblasti validace dg. souprav, přípravy nových 
kalkulačních listů, aktualizace činnosti a rozsahu RL, vytváření SOP.   

9. Výbor nepodpřil (po zvážení vyžádaných doplňujících informací) žádost pí. Chalupské na 
provozování laboratoře v lůžkovém zařízení Opařany. 

10. Výše členských příspěvků ČLS a ČSKB na rok 2000 bude projednána na příštím jednání 
výboru. 

 
zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 

vědecký sekretář  
prim. MUDr. Karel Kalla 

předseda 
 
v Hradci Králové 10. 10. 1999 
 
 
 
Poznámky: 
nová elektronická pošta - Z. Rychnovská:    zdena.rychnovska@nemlib.cz 
 
termín prosincového jednání výboru  bude ještě upřesněn - pravděpodobně  3.-4.12.   


