
Z á p i s  č. 29 ze zasedání výboru ČSKB 
konané dne 26. února 2001 v Hradci Králové 

 
Přítomni: Dr. K. Kalla, doc. V. Palička, Z. Rychnovská, Ing. J. Vávrová, doc. M. Dastych,  
doc. P. Schneiderka, Dr. B. Friedecký,  Dr. J. Skalický, Dr. I. Bilyk 
Omluveni: Dr. D. Gotzmannová 
Hosté: Doc. Jabor, prof. Engliš 
 
Kontrola zápisu:   
a) průběžná informace o jednání mezi sekcí biochemických laborantů a ČAS (21. ledna 

proběhlo jednání, další schůzka 14. března), 
b) doc. Jabor – diskutována příloha ke koncepci oboru a potřeba doplnit připomínky ke 

vzdělávání farmaceutů, společně s prim. Kallou informovali o schůzce s ředitelem odboru 
vzdělávání MZ ČR, o diskusi kolem další pracovní verze návrhu Zákona o způsobilosti 
k výkonu povolání ve zdravotnictví a s tím souvisejících možných změn v systému 
postgraduálního vzdělávání  

c) doporučení ČSKB „Systém intralaboratorní kontroly kvality v klinické laboratoři (SIKK)“ 
bylo instalováno na webové stránce ČSKB, základní text vyjde ve FONSu 

 
 
Nové úkoly: 
 
1. Doporučení ČSKB: 

1.1. Výbor doporučil požádat o garanci metodických pokynů ČSKB zpracovávaných 
v letošním roce následující odborníky oboru: 
prof. Engliše a doc. Schneiderku  (Biochemické markery akutního koronárního 
syndromu), doc. Jabora a prof. Kazdu (Biochemické markery renálních funkcí) a dr. 
Kratochvílu s dr. Louženským (Základní analýzy moče v klinické laboratoři), zajistí 
Dr. Friedecký (pověřovací dopisy rozešle sekretariát). 

1.2. V souvislosti s vypracováváním doporučení ČSKB byl projednán návrh alespoň 
„symbolického“ finančního ocenění autorů jednotlivých dokumentů, byl navržen klíč 
rozdělení celkové částky 10 000,- Kč na jedno doporučení. 

1.3. Výbor doporučuje publikovat znění přijatých dokumentů v odborných časopisech 
(KBM, ČLČ apod.) 

2. Byla projednána žádost Nakladatelského a tiskového střediska ČLS JEP (Dr. Malinová) o 
příspěvek na náklady spojené s vydáváním časopisu KBM. Finanční ztráta čsopisu činí 
170 000,- Kč.  Výbor požádá prostřednictvím vedoucího redaktora prof. Kazdy o finanční 
rozbor za uplynulý rok. Výbor předpokládá podporu časopisu částkou 50 000,- Kč.  Prim. 
Kalla seznámí se závěrem výboru prof. Kazdu a Dr. Malinovou 

3. Zpráva o vyhlášení ceny IFCC – Roche bude publikována ve FONSu . Národní kolo bude 
uzavřeno 30. června 2001. Vítěz národního kola bude oceněn částkou 1000 USD. 
Podrobné informace na www Roche, IFCC, CSKB.  Výbor přijal návrh složení hodnotící 
komise: prof. Masopust (předseda), doc. Schneiderka, prof. Kazda. Jmenované osloví 
prim. Kalla.  

4. Prim. Kalla informoval o podpoře účasti členů ČSKB na EUROMEDLABu firmou Pliva-
Lachema  

5. Předseda seznámil s výroční zprávou IFCC – bude publikována ve FONSu 
6. Výbor projednal dopis prof. Škrhy (diabetologická společnost) požadující u některých 

vyšetření v seznamu výkonů vazbu na diabetologické centrum (antiGAD, protilátky proti 
insulinu). Výbor pověřil Dr. Bilyka, aby konzultoval, zda konkrétní požadavky na 



zařazení do sazebníku již nepodala jiná odborná společnost. Výbor rovněž doporučuje 
vypustit limitaci vazby ordinace vyšetření u diabetologa, protože požadované testy jsou 
indikovány i u pacientů, kteří dosud nejsou evidovanými diabetiky. 

7. Výbor zaujal stanovisko k výši  platby poplatku na Euromedlab pro zcela nově přihlášené 
členy ČSKB. Výbor umožní těmto členům úhradu jednodenní registrace + jednodenní 
účast jako „návštěvník“ (vstup na výstavu a do posterové sekce).   

8. ČSKB uhradila pro potřeby svých členů  pro rok 2001  časopis Electrophoresis. Obsah 
každého dodaného čísla je dostupný na webové stránce ČSKB. Kopie vyžádaných článků 
zajistí sekretářka ČSKB. V případě zájmu lze diskutovat o harmonogramu cirkulace 
časopisu s tím, že s „dočasným pobytem časopisu“ by každé pracoviště přebíralo 
povinnost poskytnout neprodleně kopie požadované ostatními členy společnosti. 

9. Výbor bere na vědomí informace o průběhu Pracovního dne ČSKB v Olomouci a 
poděkoval za organizaci Dr. T. Adamovi. Doc. Schneiderka dále upozornil na seminář, 
který se uskuteční v Olomouci 8. 3. 2001 na téma automatizovaná identifikace vzorků. 

10. Z. Rychnovská – upozornila na změnu Pracovního dne sekce biochemických laborantů. 
Pracovní den se bude konat 19. dubna v Mostě.  

11. Dr. Skalický upozornil na zkrácení příspěvku ČLS za členství v IFCC. Nejasnosti budou 
vysvětleny na příštím jednání. 

12. Doc. Jabor informoval o atestačních náplních seznamem povinných znalostí a činností 
v rámci atestační přípravy. Materiál bude ještě modifikován a projednán členy výboru. 

13. Doc. Palička informoval o připravovaném Pracovním dnu Společnosti pro metabolická 
onemocnění skeletu (20. dubna v Praze). Odborná akce je zaměřena na kvalitu 
v osteologii včetně laboratorních vyšetření. 

14. Výbor souhlasí se změnou termínu Pracovního dne ČSKB v Hradci Králové na 24. října 
2001. Garantem Pracovního dne je doc. Palička 

15. Připomínka doc. Dastycha – stanovit jasně výši kreditních bodů dle stavovských předpisů 
16. Nově přijatí členové: V. Prokopová (Bystřice n.P.), M. Gecová (Olomouc), P. Němcová 

(Chropyně), R. Wernerová (Jemnice), MUDr. K. Šídlová (Praha), Ing. J. Rozprávka, CSc. 
(Praha), MUDr. V. Mužáková (Pardubice), Mgr. R. Kanďár (Štítary), Mgr. J. 
Buchníčková (Třebíč), Mgr. D. Friedecký (Ostrava), Mgr. R. Hušková (Zdětín). 

 
 
 
Příští zasedání výboru se uskuteční dne 9. dubna 2001 v 15.00 hod. ve Zlíně v rámci 
Imunochemických dnů. 
 
 


