
Z á p i s  č. 38 ze zasedání výboru ČSKB 
konaného dne 14. února 2002 v Praze 

Přítomni: prim. Kalla, Ing. Vávrová, Dr. Friedecký, Z. Rychnovská, doc. Dastych, Dr. Bilyk, 
prof. Palička, Dr. Skalický, doc. Schneiderka, J. Dostálová 
Omluvena: Dr. Gotzmannová 
Hosté: Dr. Lerch, prof. Zima 
 
Kontrola zápisu: 
Informace k bodům: 
4. Prim. Kalla  -  registrační listy Dr. Konárkové a prof. Zimy, byly doplněny a odeslány 
6. Schůzka zástupců lab. oborů svolána na 21. 2. 2002 
17. Připomínka k tomuto bodu – jedná se o 30 laboratoří,  vzorky  z Belgie budou poskytnuty 
zdarma 
Ostatní body bez připomínek 
 
Nové úkoly: 

1. Dr. Lerch informoval o výsledcích I. kola voleb  a přípravě II. kola voleb – uzávěrka 
18. března, volební komise bude opět zasedat v Brně 21. března 2002 

2. Znovu otevřena otázka členství v AACC – po projednání a seznámení s odpovědí 
dotazovaných (Dr. Buryška, Dr. Hálová, ) bylo výborem odsouhlaseno uhrazení 
poplatku pro Ostravsko (koordinátor Dr. Buryška) – zajistí prof. Palička 

3. prof. Zima  podal informaci o podání návrhu „Zákon o zdrav. povolání“, který bude 
předložen k projednání ve Sněmovně. Je v něm zakotveno, za jakých podmínek budou 
ostatní vysokoškoláci zdravotnickými pracovníky. 

4. Prim. Kalla  přečetl dopis gastroenterologické společnosti, navrhující, aby dechový 
test na detekci Helicobacter pylori metodou C13 (CG-MS) byl prováděn pouze v Brně 
a v Hradci Králové. Stanovisko výboru: hlasováním členů výboru byl návrh 
Gastroenterologické společnosti přijat  

5. Při této příležitosti bylo konstatováno, že výbor by měl do budoucna projednat 
odbornou garanci vzácných analýz – vypsat soutěž 

6. Dr. Bilyk seznámil výbor dle statistických údajů s výkony, které nebyly vykazovány 
v roce 2001. Závěr: ke dni 30. června budou předány  pojišťovně podklady s 
položkami, které je vhodné vyřadit. Ještě před tímto krokem budou osloveni čtenáři 
časopisu FONS k vyjádření – úvodník s touto tematikou napíše prim. Kalla. 

7.  Zhodnocení pracovního dne 11. 2. 2002, který proběhl velice úspěšně. Prim. Kalla a 
prof. Škrha se domluvili o vydání doporučení. zajistí: Dr. Friedecký, prof. Palička, 
prim. Kalla, prof. Škrha , který přizve 2 diabetology 

8. Je třeba zjistit, zda i v r. 2002 bude vyhlášena Cena Roche- molekulární biologie. 
V kladném případě bude nutno zveřejnit v nejbližším čísle Fons a na webové stránce 
ČSKB. Stanovisko firmy zjistí Dr.Kalla, publikaci zajistí Ing. Vávrová. 

9. Ing. Vávrová – upřesnila objednání časopisů v tomto roce. Doc. Schneiderka CCA 
objedná prostřednictvím IFCC – sleva 

10. Dále požádala výbor o schválení rozesílat informací o akcích ČSKB pomocí 
elektronické pošty – již nyní má v adresáři více jak 200 adres. Závěr: výbor souhlasí  a 
vysoce oceňuje aktivitu Ing. Vávrové 

11. prof. Palička upozornil na návrh firmy Bio-Rad, navrhující obnovit tzv. Štolbovu cenu  
- výbor souhlasí. S firmou Bio- Rad dojedná Dr.Kalla Až bude dán definitivní souhlas 
firmou,  informaci zveřejní Ing. Vávrová na webové stránce a ve FONSu 
Cena společnosti ČSKB ve výši 20 000 Kč – zajistí Ing. Vávrová – oznámení 
v nejbližším čísle FONS a na webové stránce 



12. Z. Rychnovská upozornila na blížící se termín pracovního dne ZL v Táboře a 
informovala o přípravách Biolabu 

13. Výbor zdravotních laborantů se sejde 17. února 2002 – na příštím výboru podá 
informace ke zhodnocení roku 

14. Prof. Schneiderka informoval : 
• o dopise doc. Griesmacherové o podpoře prof. Müllera na kandidaturu na funkci 

v IFCC – výbor souhlasí 
• vyslovil otázku, zda je organizována cesta do Regensburgu. ČSKB neorganisuje 

hromadný zájezd na Alps-Adria, každý zájemce si zařizuje vše osobně 
• přečetl dopis  z Glasgowa ohledně distribuce materiálů ke kongresu – odpovědi 

vyplněny na místě – odeslání zajistí doc. Schneiderka 
• dotaz IFCC zda má ČSKB zájem ucházet se o uspořádání kongresu v roce 2008. 

Výbor se usnesl, že vyjádření zašle nově zvolený výbor 
• oznámení k Biolabu 2002 – v současnosti se aktualizuje, menší zájem sponzorů, 

vyzval k aktivní účasti členy výboru a požádal o tlumočení k účasti i ostatní na 
pracovištích 

15. Dr. Skalický – seznámil s finanční uzávěrkou za minulý rok 
• informoval o přípravě adresáře firem, které budou osloveny ohledně 

darovacích smluv 
• přípravy FONS 2002 běží standardním způsobem, v nejbližším čísle časopisu 

FONS budou rozeslány přihlášky s předběžným programem 
• firmy dostanou zvláštní oslovení 
• po dohotovení programu bude předán p. Adamcem Ing. Vávrové pro webové 

stránky 
• dr. Skalický informoval, že již nebude kandidovat do výboru ČSKB, ale rád by 

pokračoval ve vydávání časopisu FONS 
16. Dr. Friedecký  

• se obrátil na výbor s otázkou ohledně dodržování ISO norem při externí 
kontrole kvality 

• informoval o nutnosti zachovávat primární data (výtisky výsledků programu 
kontroly) 

• upozornil na potřebu uvažovat o možnosti inspekce laboratoře na místě 
Výbor přijímá verzi, že při uzavírání smluv na příští rok bude rozeslán dopis, dle 
kterého vedoucí laboratoří garantují svým podpisem, že provádějí systém kontroly 
v souladu s normou a souhlasí s kontrolou primárních výtisků a inspekcí na místě. 
Dr. Friedecký vypracuje návrh dopisu a Ing. Vávrová rozešle elektron. poštou 
členům výboru ke komentáři 
(V případě, že laboratoře nepodepíše tuto verzi, obdrží certifikát s jiným změním 
než laboratoř, dodržující ISO normu) 

17. Připomínka členů výboru k SEKKu – výhrady ke kvalitě některých kontrolních 
materiálů ( IgE). 

 
Příští jednání výboru se koná v Pelhřimově , 14. března 2002, v 9.30 hod 
 
Zapsala: J. Dostálová 
Schválil: prim. Kalla 
 
 
V Hradci Králové 28. 2. 2002 
SK-02011 


