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Zápis č. 9  ze schůze výboru   
konané dne 11. února 1999 v Praze 

 
Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová,  
RNDr. D. Gotzmannová, pí. Z. Rychnovská, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc.,  
Doc.MUDr. M. Dastych, CSc.,  RNDr. I.Bilyk, 
Omluven: PharmDr. J. Skalický, 
Hosté: prof. Masopust, MUDr. Verner 
 
Kontrola zápisu č. 8 z jednání výboru konaného dne 14. ledna 1999 
  
• Informace z dohodovacího řízení mezi VZP a poskytovateli zdravotní péče  (21.1.1999): 

a) Fenylalanin: 
- kód 81253 povolen 2x za život s omezením na 34450-4 (u novorozenců do 2499g) 
- u monitorování diety fenylketonuriků je povolení kódu vázáno na schválení revizním 
lékařem, 
b) Odběr kapilární krve - společný kód 09111, výbor připomíná, že tento kód nelze omezit 
na 1x za den, 
c) odsouhlasen materiál týkající se statimových vyšetření s podmínkou, že bude 
kalkulováno s cenou biochemického analyzátoru 2 miliony Kč namísto původně 
navrhované 2,5 mil. Kč, výbor tuto úpravu akceptuje. 

• SEKK:  
a) laboratořím opakovaně neúspěšným doporučí supervizor potřebné doškolení, následně  
nabídne návštěvu pověřeným členem výboru společně se zástupcem komise managmentu, 
b) výbor navrhuje, aby do smlouvy SEKK byla napříště zakomponována kriteria a 
posloupnost kroků při dosažení  špatných výsledků.  

• Vyúčtování Alps-Adria bylo uzavřeno, výboru byla předložena závěrečná zpráva. 
• Práce přihlášené do soutěže „Florencie ´99“ : 

výbor obdržel vyjádření hodnotící komise k pořadí abstrakt přihlášených do soutěže,  
byla přiřazena identifikace autorů k oceněným pracem, vyhodnocení bude uzavřeno poté, 
co vyzvaní autoři doloží, že jejich práce byla přijata ke zveřejnění na světovém kongresu 
ve Florencii.  

 
Nové úkoly a projednávané body 
1. Informace o průběhu plenární schůze ČLS JEP a o složení nově zvolených orgánů ČLS.  
2. Standardy ČSKB (doporučení) - v letošním roce se předpokládá vypracování cca 6 

standardů:  
a) výbor navrhuje společný postup vědecké komise a komise managmentu, koordinací 
byli pověřeni doc. Jabor, dr. Friedecký a dr. Verner, 
b) věcný záměr a algoritmus tvorby doporučení zformuluje dr. Friedecký a předloží jej 
příštímu výboru, 
c) k předpokládané přípravě ceníku vyšetření bude nezbytno připravit kategorizaci 
laboratoří , 
d) dle vyjádření prof. Hájka (ČLS) prozatím není ustaven mechanismus oponentních 
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řízení, aby byla možná oponentura standardů vypracovaných jinou společností, ČLS 
navrhuje zveřejňovat standardy na webových stránkách a touto cestou je rovněž 
připomínkovat  

3. 4. Sjezd ČSKB: 
a) informace o aktuálním stavu příprav, v těchto dnech by měly být distribuovány 
předběžné přihlášky jako součást bulletinu FONS, firmám bylo pozvání rozesláno, podle 
odezvy do konce února budou kalkulovány podmínky pro vystavující,  
b) časový program  rozdělení bloků bude konzultován bezprostředně po potvrzení 
koordinátorů bloků.  

4. EUROMEDLAB 2001: 
a)  Byl rozeslán dopis předsedům vybraných odborných společností ČLS JEP - pozvání k 
aktivní spolupráci na přípravě odborného programu, plánování mezinárodní účasti a 
průběhu kongresu.  
b)  Rozeslány informační materiály k distribuci v rámci IFCC. 
c)  Byl předložen návrh propagace kongresu v materiálech světového kongresu ve 
Florencii, konkrétní umístění a vzhled stánku ve Florencii.  
d) V rámci kongresu ve Florencii musí proběhnou řada jednání, je třeba rovněž vystoupit 
na plenárním zasedání společností evropských zemí. 
e) V závěru kongresu ve Florencii bude věnováno 8 min. presentaci Euromedlabu, 
f)  Součástí Euromedlabu bude 5. Sjezd ČSKB. 

5. Edukační komise se vyjádří k dotazníku FESCC věnovanému výuce, který má být 
podkladem k presentaci ve Florencii. 

6. Informace o nově vznikající komisi v rámci IFCC zabývající se tvorbou výukových 
materiálů, zakladatelé žádají o navržení expertů pro tuto komisi - předáno edukační 
komisi. 

7. IFCC visiting lecture program 1999 (setkání spojená s návštěvou vybraných pracovišť) - 
uchazeči o uspořádání takového setkání se mohou přihlásit do 15.4.1999 technickému 
sekretariátu IFCC. 

8. Dr. Magid zve na netradiční způsob výuky ve skupinách v rámci satelitního symposia 
před kongresem ve Florencii, je zájem o účast zástupce každé evropské společnosti. 

9. Členská evidence zaslala pololetní výkaz plateb členských příspěvků a seznam 
evidovaných členů. Kontrolou adresáře, doplněním změn a návrhem na zrušení 
(pozastavení) členství dlouhodobým neplatičům pověřen vědecký sekretář.  

10. Výbor bere na vědomí dopis prof. Engliše o činnosti sekce imunochemie.  
11. K dopisu RNDr. Hrkala (ÚHKT) zašle vyjádření dr. Kalla. 
12. Přerušit členství v ČSKB z důvodů MD bez placení příspěvků nelze.  
13. Nově přijatí členové Společnosti: Mgr. I. Cejpová (Vysoké Mýto), Ing. J. Gottwald 

(České Budějovice), Ing. J. Hroudová (Praha), M. Jureček (Bánovce nad Bebravou), Dr. 
A. Kačenková (České Budějovice), Dr. P. Konečný (Brno), Ing. M. Litvanová (České 
Budějovice), Mgr. V. Pavlová (Studenec). 

 
 
 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

 
 
v Hradci Králové 19.2.1999 
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Změna e-mailové adresy: 
 
• Doc. Dastych:   mdast @ fnbrno.cz 

 
 
    


