
Zápis č. 20 ze schůze výboru SKB 
konané dne 9. února 2000 v Hradci Králové 

 
 
Přítomni: MUDr. K. Kalla, RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, doc. MUDr. V. 
Palička, doc. M. Dastych, RNDr. D. Gotzmannová, RNDr. I. Bilyk, , RNDr. J. 
Skalický , pí Z. Rychnovská, pí J. Dostálová 
Omluveni: doc. P. Schneiderka 
 
1. Kontrola zápisu 
 předseda projednal s Inres-Sones nedostatky k jejich činnosti. Jednatel 

Inres-Sones přislíbil rozeslat dopis slovenským členům domů do 13. února 
2000. Výbor vyjádřil nespokojenost s činností této organizace 

 přetrvává úkol zveřejnit v FONSu pokyny pro autory k článkům vycházejícím 
v Klinické biochemii a metabolismu – zajistí Dr. Skalický 

 začlenění a garanci bloku „Mladí biochemici“ do programu FONS 2000 
projedná Dr. Friedecký s Mgr. Beránkem 

 informace o Biolabu – podala pí Rychnovská 
 žádost o příspěvek na kolektivní členství IFCC napíše a odešle předseda na 

sekretariát ČLS po obdržení faktury z IFCC 
 návrh koncepce oboru odeslal předseda společnosti doc. Matoušovi a 

doplnil o kriteria kvality v klinické biochemii 
 Dr. Bilyk opakovaně jednal s vedením VZP o využití výsledků SEKK, 

stanovisko VZP je stále nemožné získat. Doc. Zima zašle návrh dopisu Dr. 
Kallovi a doc. Paličkovi 

  zápis č. 19 – bez připomínek 
 
Nové úkoly: 
1) předseda seznámil výbor s dopisem nového  presidenta IFCC prof. M. M. 

Müllera o rozvoji a perspektivách IFCC (bude otištěno ve FONS) 
2) dále předložil seznam předsedů oborových komisí VR ČLK 
3) informace doc. Matouše o tom, že od 8. února 2000 budou nové koncepce 

všech oborů zveřejněny na internetové stránce MZ ČR 
4) byla projednána žádost Ing. R. Bullawy o umožnění částečného přístupu 

k souboru dat externí kontroly kvality pro vědecké účely (studium PGS). Po 
obsáhlé diskusi výbor souhlasil s poskytnutím dat s těmito omezeními: 
a/  výbor SKB poskytne omezený soubor dat  
b/  soubor bude obsahovat max. dva analyty (Albumin, HDL – CHOL) 
c/  Ing. Budina písemně potvrdí stoprocentní anonymitu  dat 
d/  Ing. Bullawa písemně potvrdí, že data budou použita pouze pro vědecké 
účely , a to striktně anonymně 
e/  zveřejnění dat v jakékoli formě je vázáno na předchozí souhlas výboru 
(zajistí Dr. Friedecký) 

5) předseda informoval o schůzce předsedů laboratorních oborů na ČLK. 
Výbor SKB souhlasí s tvorbou nového vzorce kalkulace výkonů, 
použitelného současně pro všechny laboratorní obory. Novou verzi připraví 
Dr. Pollak se spolupracovníky a doc. Palička bude o aktivitě všech 
laboratorních oborů informovat VR ČLK a ministra zdravotnictví 

6) Vědecká sekretářka předložila žádosti o přijetí do společnosti  Ing. Libuše 
Antošové,CSc., pí Renaty Maleňákové a pí Petry Třetinové - výbor souhlasí  

 



 
7) Informace doc. Paličky :  

-    vypsání ceny FESCC, která bude předávána na EUROMEDLABu 
v Praze 2001 
- vyjádření IFCC, FESC, EDMA o podpoře kongresů jednou za dva roky, 

národní kongres  by měl být  součástí 
- garance jednotlivých států nad některými symposii EUROMEDLABu 
- doporučená norma ISO 15199 
- příprava populárně vědeckých článků na webové stránce SKB – námět 

pro publikační komisi 
- EU požaduje vybavení všech výrobků v 5 jazycích, ostatní jazyky by 

měly být dostupné na Internetu (22) 
8) Euromedlab 2001 –  doc. Palička informoval o dosavadních přípravách.  

- Výbor souhlasí s tím, aby doc. Palička dostal písemné pověření 
k zastupování společnosti a  k podpisu smluv souvisejících s pořádáním  
kongresu. Zajistí  sekretářka.  

- Dr. Skalický, doc. Palička – výbor jim odsouhlasil podpisové právo 
týkající se finančních otázek 

- znovu apelace na členy výboru i všechny ostatní členy společnosti o 
pomoc při zajisťování kongresu 

- Dr. Friedecký převzal odpovědnost za přípravu posterové sekce 
- Ve FONSu po dohodě s Dr. Skalickým bude vymezeno barevně 

odsazené místo pro informace týkající se kongresu - podklady doc. 
Palička        

9) V následujících dvou cyklech nebudou vydány certifikáty k výsledkům 
kontroly ALP,  nahradí je osvědčení s poznámkou. Informace Dr. 
Friedeckého – výbor souhlasí s tímto opatřením. 
Dále informoval o existenci diskusní webové stránky některých soukromých 
laboratoří a o jednání s Dr. Kotrlou o možnosti propojení s oficiální stránkou 
SKB 

10)  Z. Rychnovská informovala o schůzce s hlavní sestrou MZ o otázce 
vzdělávání zdravotních laborantů – podá informaci z  jednání  na příští 
schůzi výboru 

11)  Dr. Skalický informoval o FONS 2000 
- předběžné přihlášky jsou rozeslány 
- distribuci na Slovensku zajistí prim. Stecová 
- příprava programu probíhá dle plánu 
- uzávěrka FONSu – 21. února 2000, nutná recenze publikovaných článků  

(připomínka doc. Paličky) 
12)  Doc. Dastych informoval o tom, že zajistí ve FONSu zveřejnění jmen členů 

společnosti, kteří dostávají  zahraniční časopisy s podporou SKB  
13)  Výbor pověřuje Dr. Gotzmannovou uspořádáním školení, zaměřené na 

problematiku klinické biochemie,  pro revizní lékaře formou kulatého stolu.  
   
Příští schůze výboru SKB se uskuteční dne 9. března 2000 v Praze. 
 
Změna v adresáři členů výboru: 
Doc. Schneiderka 
OKB FN Olomouc 
I.P.Pavlova 6 



775 20 Olomouc 
tel. 068-585 4231 
fax 068-585 4256 
e-mail: bude doplněno 
 
příloha: Návrh úprav Kalkulačního vzorce pro výpočet bodové hodnoty výkonu 
(materiál k nahlédnutí, nikoli ke zveřejnění) 
 
 
Zapsala: J. Dostálová 
Schválila : Ing. J. Vávrová 
 
V Hradci králové dne 14. února 2000 
 
SK-00009 


