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Zápis č. 4  ze schůze výboru   
konané dne 2. září 1998 v Hradci Králové 

 
Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová,   
PharmDr. J. Skalický, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc. RNDr. D.Gotzmannová, pí. Z. Rychnovská, 
Doc. MUDr. M. Dastych, CSc.,  RNDr. I.Bilyk, MUDr. M. Verner 
 
Kontrola zápisu č. 3 z jednání výboru konaného dne 2. června 1998 
• předsednictvo ČLS bylo písemně požádáno o garanci kongresu Euromedlab 2001 a zajištění akce 

kongresovým centrem ČLS JEP, předsednictvo ČLS žádost akceptovalo, 
• ČLK - v souvislosti s kreditním systémem vzdělávání  je třeba odborné akce, které mají být 

garantovány ČLK nahlásit do 30.9.1998 (název, termín, koordinátor, rozpis přednášek  
a přednášejících u akcí a postgraduálních kurzů pro první pololetí roku 1999),  

• vyjádření a výhrady edukační komise k materiálu “Koncepce oboru zdravotní laborant“ -  výbor 
doporučuje vedení sekce zdravotních laborantů využít tento materiál a dále jej koncipovat jako 
přílohu Koncepce oboru klinické biochemie, 

• definitivní vyúčtování 3. Sjezdu ČSKB - podrobnou písemnou zprávu předložil a revizní komisi  
k posouzení předal doc. Palička, sjezd je hodnocen jako úspěšný, zisk bude na doporučení 
pokladníka převeden na termínovaný vklad a dále využit pro potřeby Společnosti. 

 
Nové úkoly a projednávané body 
1. Dopis České lékařské komory (odpověď na dopis Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže) 

k problematice odborných garancí a specifikaci podílu garanta na činnosti samostatných laboratoří, 
dopis se zabývá rozborem konkrétního příkladu nestátního zdravotnického zařízení, otázky z něj 
plynoucí jsou však obecně platné pro všechny laboratorní obory, proto ČLK požádala o společné 
stanovisko obory komplementu (jednání proběhne 3.9.1998 v Praze, stanovisko výboru ČSKB viz 
níže). 

2. Stanovisko k otázkám vyplývajícím z dopisu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (podklad pro 
jednání zástupců laboratorních oborů 3.9.):  

∗ kvalifikovaný lékař je oprávněn garantovat vše dle „Seznamu výkonů“, 
∗ kvalifikovaný analytik - totéž  kromě  výkonů 81297, 81299 a 81311, 
∗ kvalifikovaný zdravotní laborant je oprávněn samostatně vyšetřit moč (chemicky + 

mikroskopicky),    glukosu a okultní krvácení ve stolici. 
U ambulantních zařízení postačuje garance jednoho z VŠ odborníků, v nemocničních 
zařízeních je nezbytná přítomnost lékaře i analytika. 
∗ minimální úvazek garanta je 0,30 (fysická přítomnost), v nemocničních zařízeních je 

minimální úvazek každé VŠ kategorie 0,15 denně, 
∗ vlastní rozsah úvazku garanta by měl být dán spektrem a množstvím prováděných výkonů 

dle „Seznamu výkonů“ a závazným stanoviskem ČLK (stav. předpis 11, § 10), 
∗ nezbytná časová a místní dostupnost odborného garanta je dána denním úvazkem 

minimálně 0,30 osobně přímo na pracovišti (v pracovní dny), v ostatním období je nutná 
časová dostupnost do 1 hodiny, v čase mimo osobní přítomnost na pracovišti je garant 
trvale dosažitelný telefonicky, faxem, e-mailem atp.,  

∗ garance jednotlivých výkonů musí být v souladu se „Seznamem výkonů“, v jiných 
případech neatestovaný VŠ vždy pracuje pod dohledem plně atestovaného; návaznost na 
typ laboratoře a zdravotnického zařízení (personální obsazení a technické vybavení) bude 
předmětem dalšího materiálu, 
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∗ pracovní náplní odborného garanta je lékařská část provozu oboru + komplexní řízení 
kvality (kvalifikovaný lékař), analytická část provozu oboru + komplexní řízení kvality 
(kvalifikovaný analytik),  neatestovaní - totéž pod dohledem kvalifikovaných, 

∗ pro sdílené kódy zaujímá výbor ČSKB shodné stanovisko jako pro kódy „vlastní“ 
odbornosti. 

3. Informace o možnostech atestování lékařů 
∗ klasicky 1., 2. atestace ( 2 x 36 měsíců) 
∗ 1. atestace z klinické biochemie po 1. atestaci z interny 
∗ 2. atestace z klinické biochemie po 1. atestaci z interny (tato možnost není zatím MZd 

povolena,  výbor ve spolupráci s IPVZ požádal v červnu 1997) 
∗ 1. a 2. atestaci z klinické biochemie lze při splnění požadované doby praxe složit ve dvou 

následujících dnech   
4. Zpráva o statistice členské základny ČSKB ke dni 7.7.1998: počet členů 1064 ( 733 žen, 331 

mužů), z toho 20 % lékařů, 47 % ostatních VŠ, 33 %  SZP, členské příspěvky zaplatilo 75 % 
členů (nezaplatilo 173 VŠ,  84 SZP).  

5. 9.6. proběhlo jednání předsedů oborových komisí a předsedů odborných společností z oborů 
klinického laboratorního komplementu svolané ČLK, předmětem jednání byl návrh financování 
komplementu na 3. a 4. čtvrtletí 1998, vysloven požadavek, aby vznikla pracovní skupina pro 
aktualizaci „Seznamu výkonů“ s cílem vypracovat reálný ceník laboratorních vyšetření. Za výbor 
ČSKB byl delegován Dr. Bilyk. 

6. Výbor bere na vědomí materiál předložený prim. Jaborem  a souhlasí s praktickým využíváním 
Národního číselníku laboratorních položek. Autoři zároveň upozorňují na potřebu vypracovat 
rejstřík pojmů, výbor předpokládá zapojení členů vědecké komise při přípravě těchto podkladů.  

7. ČLS JEP je nositelem grantu IGA MZ ČR na projekt „Vypracování vzorku modelových 
standardů léčebné a diagnostické péče“, ČLS vyzvala odborné společnosti ke spolupráci na tomto 
projektu, ČSKB delegovala Dr. Friedeckého a Dr. Jabora, první společné setkání zástupců 
společností se koná 7.9.1998.   

8. ČLS JEP svolává na 28.1.1999 sjezd delegátů odborných společností, výbor ČSKB  deleguje na 
toto setkání Dr. Kallu, Doc. Průšu, Ing. Vávrovou, náhradník pí. Rychnovská. 

9. IFCC - dopis - v r.1996 výkonný výbor ustanovil archivační komisi, uvítali by, kdyby jeden 
zástupce ČSKB se účastnil při vyhledávání historických materiálů IFCC a zprostředkovával 
kontakt mezi komisí a vlastní odbornou společností, komise se sejde při příležitosti světového 
kongresu ve Florencii v červnu 1999. Práce v komisi IFCC je otevřena zájemcům z řad členů 
ČSKB, kteří se mohou přihlásit u předsedy nebo vědeckého sekretáře. 

10. Alps-Adria kongres - průběžné informace: přihlášeno 200 účastníků + 70 firemních zástupců, je 
hotov definitivní program a suplementum prací, na zadní straně těchto tiskovin již je zveřejněno 
logo kongresu Euromedlab 2001.  

11. Eromedlab kongres - průběžné informace: zajištěna garance ČLS JEP, zhotoveno logo sjezdu, 
předpoklad 2500 účastníků, 200 pozvaných řečníků, délka kongresu 6 dní, registrační poplatek 
(předběžně) 400,- DM, počet odborných sekcí minimálně 5.  

12. Z jednání o hodnotě bodu mezi ČLK a VZP vyplynul požadavek na revizi bodového ohodnocení. 
Dr. Bilyk podal podrobnou zprávu porovnání prvního čtvrtletí roku 1997 a 1998 v ekonomických 
relacích mezi starým a současným sazebníkem výkonů, ztrátách v agregovaných výkonech, 
zastoupení statimových vyšetření a jejich ohodnocení. Z výsledků plyne pokles počtu výkonů, 
omezení neúčelnosti poskytované péče, zrušení některých výkonů. 

13. Kalkulační listy nových výkonů - výbor doporučuje inzerovat ve FONSu, že zájemcům 
o zpracování podkladů pro tvorbu kalkulačních listů nově požadovaných kódů v sazebníku 
poskytne potřebné formuláře a bližší informace RNDr. Ivan Bilyk.  

14. Dle  zápisu z jednání vedení SEKK se supervizory kontrolních cyklů doporučují supervizoři 
kontrolních cyklů SEKK  barvení močových sedimentů, výbor požádal Národní kontrolní 
a referenční laboratoř, aby se zabývala vydáváním takovýchto metodických pokynů, rovněž 
vyzval k úvaze zpracovat toto téma jako vzorový standard v rámci tvorby standardů ČLS. 

15. Dlouhodobé hodnocení laboratoří v rámci kontrolních cyklů SEKK a vyhledávání laboratoří 
s nižší úspěšností bude prováděno nadále s tím, že kriteria tohoto hodnocení budou účastníkům 
SEKK sdělena současně s nabídkovým listem pro rok 1999. 
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16. Plán odborných akcí na rok 1999:  
∗ 4. Sjezd ČSKB, září 1999,  
∗ pracovní den - téma molekulární biologie, únor 1999, doc. Průša, 
∗ Imunochemické dny - 16.-18.5.1999, Milovy, prim. Musilová, 
∗ pracovní den - téma stopové prvky, prosinec 1999, doc. Dastych, 
∗ Biolab - červen 1999, Vsetín, M. Machálková, 
∗ pracovní den sekce SZP - březen 1999, Dr. Breinek, 
∗ pracovní den sekce SZP - listopad 1999, M. Vémolová. 
 Upřesnění názvu akcí, termínů, rezervace sálu v Lékařském domě, vyplnění formulářů pro tisk 

kalendáře odborných akcí pro rok 1999 zajistí ing. Vávrová, žádosti o garance ČLK doc. 
Dastych, rozpočet dr.Skalický, odborný program konzultovat s edukační a vědeckou komisí .  

17. 4. Sjezd České společnosti klinické biochemie se bude konat ve dnech 26. - 28. září 1999 
v Hradci Králové. 

18. Cena České společnosti klinické biochemie - výbor bere na vědomí rozhodnutí odborné poroty 
a na základě jejího doporučení rozhodl o udělení ceny doc. RNDr. Miloši Tichému,CSc. za 
monografii „Laboratorní analýza monoklonálních imunoglobulinů“ (A L Instruments, Č Těšín 
1997. ISBN  
80-902022-1-7). Druhé místo obsadil doc.MUDr. Pavel Adam a kol. se souborem prací 
věnovaných významu plazmatických bílkovin v likvoru, uznání bylo vysloveno rovněž souboru 
původních a přehledných prací věnovanému problematice volných radikálů autorského kolektivu 
vedeného prof. MUDr. Jaroslavem Rackem, CSc. 

19. Odborná porota (předseda prof. Masopust) posoudila abstrakta prací českých mladých autorů 
z oblasti klinické biochemie a intenzivní péče zaslaných do mezinárodní soutěže o cenu AVL-
IFCC a sestavila pořadí: 

 M. Balík, A. Kazda: Renal function tests as an indication for early continuous renal replacement 
therapy, 

 P. Živný at al.: The significance of chronic Helicobacter pylori infection in critically ill patients, 
 R. Rokyta et al.: Impact of enteral feeding on gastric tonometry, 
 P. Živný et al.: Surgical trauma of various severity - metabolic response in sceletal muscle 

interstitium, 
 P. Živný et al.: The role of cytokines and selenium in allograft quality prediction. 
 Výbor doporučuje informaci zveřejnit ve FONSu a publikovat abstrakta v časopise KBM. 
20. Výbor bere na vědomí informaci ze zápisu z 3. Pedagogického semináře učitelů chemie 

a biochemie na lékařských fakultách k otázce klinické biochemie, materiál je podnětný pro 
činnost edukační komise. 

21. Průběžná informace o hospodaření ČSKB ve druhém čtvrtletí 1998.  
22. Nově přijatí členové Společnosti: H. Balcarová, L. Čermáková, D. Dvorská, Mgr. L. Jedelský, J. 

Kučírek, Ing. Z. Kučerová, CSc., Ing. D. Malá, M. Marešová, Mgr. E. Mazánek, J. Mertlíková,  
A. Mullerová, Mgr. M. Neužilová, RNDr. M. Novák, Ing. P. Novák, MUDr. R. Pastorková,  
Mgr. L. Pešavová, E. Potočová, RNDr. M. Procházková, V. Sommerová, Dr. Mgr. J. Soušek,  
Ing. Z. Stunová, Mgr. A. Šestáková, MUDr. P. Širůček, MUDr. D. Valík, Z. Valtrová,  
Ing. P. Vaník, Z. Zyklová. 

 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

 
 
v Hradci Králové 9.9.1998 


