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Zápis č. 14  ze schůze výboru   
konané dne 2. září 1999 v Praze 

 
Přítomni:  
MUDr. K. Kalla, Doc. MUDr. V. Palička, CSc., RNDr. B. Friedecký, Ing. J. Vávrová, RNDr. D. 
Gotzmannová, Doc. MUDr. P. Schneiderka, CSc., pí. Z. Rychnovská, PharmDr. J. Skalický, 
RNDr. I.Bilyk, pí Dostálová 
Omluveni: Doc..MUDr. M. Dastych, CSc. 
 
Kontrola zápisu č. 12 z jednání výboru konaného dne 6. května 1999 
 
• k bodu 10: k připomínkám se vyjádřil pokladník - navýšení účtu bylo způsobeno dotací na 

odbornou literaturu 
• k bodu 11: Dr. Skalický prověřil dodávání odborných časopisů prostřednictvím 

nakladatelství Minerva (J. Cap.Elec.), pokud ani po urgencích nebude časopis dodán, bude 
požadována zpět platba, Minerva požaduje připravit návrh na odběr časopisů v roce 2000 do 
konce září, podklady předá  doc. Dastychovi Dr. Skalický 

 
Nové úkoly a projednávané body 
 
1. Výbor předložil ministerstvu zdravotnictví rámcové pracovní připomínky k věcnému 

záměru a k návrhu zákona o zdravotní péči. 
2. Výbor projednal společné stanovisko ČSKB a Referenční laboratoře MZČR pro klinickou 

biochemii k systému externího hodnocení kvality (příloha zápisu). Materiál bude společně s 
přílohou upřesňující obecný text (zodpovídá Dr. Friedecký) zveřejněn ve FONSu a na 
sjezdu. Byly diskutovány podmínky uznávání dalších kontrolních systémů v rámci 
externího hodnocení kvality. 

3. 4. Sjezd ČSKB - průběžná informace o aktuálním stavu příprav:  
a) Probíhá rozesílání informací  registrovaným účastníkům 
b) Definitivní program přednášek je sestaven včetně přesného časového harmonogramu 
jednotlivých bloků. Probíhají korektury všech tiskových materiálů kongresu. 
c) České lékařské komoře byla předložena žádost o přidělení kreditních bodů ve stanovené 
lhůtě 3 měsíce před akcí, přidělení 5 kreditních bodů bylo potvrzeno. 
d) SOUTĚŽE - předseda vědecké komise informoval o složení hodnotící komise pro cenu 
Společnosti sponzorovanou firmou BioTech, je známo hodnocení 4 z 5 členů komise. 
Výbor schválil vyhodnocení pro udělení Ceny ČSKB a Ceny ROCHE, které budou 
vyhlašovány na sjezdu.  
e) Výbor bere na vědomí zprávy o činnosti jednotlivých komisí a předpokládá, že 
předsedové komisí vystoupí s krátkým shrnutím rovněž v rámci plenární schůze na sjezdu. 
f) Program plenární schůze: 
  zahájení, zpráva o činnosti ČSKB - Dr. Kalla 
  činnost výboru, členská základna -  Ing. Vávrová 
  hospodaření - Dr. Skalický 
  revizní komise - Dr. Bilyk 
  sekce biochemických laborantů - pí. Rychnovská 
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  zprávy (cca 5 min.) o činnosti komisí 
  diskuse 
g) Základní informace o konání sjezdu včetně podrobného definitivního programu sjezdu 
jsou zveřejněny na www.cskb.cz 

4. EUROMEDLAB 2001 - Praha:  
a) Předložen sumář přípravných akcí kongresu 
b) Propagaci kongresu bude věnován prostor rovněž na celostátním sjezdu 

5. Výbor zpracoval plán odborných akcí na rok 2000: 
Pracovní den ČSKB - Vyšetření v moči, (Hradec Králové, 9. února 2000), 
Pracovní den sekce biochemických laborantů (Písek, 21. března 2000), 
XXI. Imunochemické dny (společná akce se Společností nukleární medicíny) -Jihlava 
(květen), 
BIOLAB 2000 (Ústí nad Labem, 25. - 27. června 2000), 
Sjezd molekulární biologie (společně s Českou společností pro biochemii a molekulární 
biologii) (září), 
FONS (Pardubice, 17. - 19. září 2000), 
Pracovní den ČSKB - EBM (Praha, 25. října 2000), 
Pracovní den sekce biochemických laborantů (Praha,  2. listopadu 2000), 
Pracovní dny (Karlova Studánka, 22.-23. listopad 2000). 
Plán bude předán nakladatelskému a tiskovému středisku ČLS JEP k zařazení do kalendáře 
odborných akcí. 

6. Kontaktními osobami pro dohodovací řízení budou za výbor ČSKB Dr. Kalla a Dr. Bilyk.  
7. Úkol inventarizace prováděných výkonů, včetně vytypování obsolentních, trvá. Společná 

doporučení ČSKB a NKRL zrušit některá vyšetření (např. TZR, mukoproteiny vločkovací 
reakcí) budou publikována ve FONS.  

8. Informace o statistice ÚZIS: počet odd. 444, přepočtený počet lékařů 209.3, SZP 2957. 
Podíl klin. biochemie z celku u lékařů 0.79 %, podíl SZP 5.8 %.  

9. Výbor bere na vědomí připomínky k materiálům o kontinuelním vzdělávání a k licenčnímu 
řádu. 

10. Výbor doporučuje vědecké komisi, aby  navrhla pracovní skupinu pro vstup do Cochranovy 
spolupráce.  

11. Dostupnost informací o pracovištích provádějících “vzácné analýzy” je prozatím 
nedostatečná. Spektrum těchto vyšetření by mělo být dostupné na Internetu (možnost 
využití webové stránky Společnosti). 

12. Výbor bere na vědomí seznam pracovišť - uchazečů o akreditaci pro výuku a domnívá se, že 
je třeba stanovit kriteria, která by takové pracoviště mělo splňovat. Je žádoucí ve spolupráci 
s edukační komisí (kolik lidí ročně se školí) posoudit potřebu a počet těchto pracovišť. 

13. Výbor reaguje na zprávu o řešení stížnosti chybného hodnocení likvorologického nálezu 
zvýšenou pozorností edukaci v této oblasti (2krát ročně kurz cytologie likvoru zakončený 
zkouškou, 2krát ročně pracovní den věnovaný likvorologii, do programu FONS 2000 bude 
zařazen blok likvorologie).  

14. Diskuse o vytváření standardů pro diagnostiku a terapii - výbor doporučuje zaměřit se 
urychleně na oblast diabetu a kardiovaskulárních chorob. 

15. Informace o činnosti sekce biochemických laborantů - Z. Rychnovská. 
16. Výbor navrhuje, aby čestná členství společnosti byla udělována jednotně. Předsedkyně 

sekce biochemických laborantů projedná návrh ve výboru sekce. 
17. Dr. Skalický - infornace o aktuálním stavu účtu Společnosti, návrh rozpočtu na příští rok. 
18. Výbor bere na vědomí zprávu členské evidence ČLS a vyhodnocení pololetního výpisu z 

účtu členů Společnosti. INRES-SONES připravuje změny ve vedení evidence a především 
ve způsobu hrazení členských příspěvků, připomínky je třeba zaslat do 30.9. 
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19. Nově přijatí členové Společnosti: A. Bulíčková (Brno), Dr. M. Janebová (Jablůnka), Dr. R. 
Hyšpler (Hradec Králové), Ing. K. Krtková (Praha), Ing. B. Prokopová (Jilemnice), I. 
Přibylová (Ráječko), Dr. I. Šebesta (Praha), Dr. P. Novosad (Zlín), Ing. J. Pecharová 
(Nýřany). 

20. Ukončení členství: 5 členů požádalo o ukončení členství. Z důvodu neplacení členských 
příspěvků potvrdil výbor vyřazení 15 členů z evidence ČSKB:H. Bednářová (Ústí nad 
Orlicí), Dr. A. Cvrkal-Linke (Bratislava), Dr. L. Herinková (Mladá Boleslav), Ing. A. 
Hodinář (Praha), M. Kettnerová (Kelč), A. Králíková (Kdyně), Ing. J. Milfajtová (Praha), 
Dr. K. Pacák (Praha), Dr. E. Peterajová (Bernolákovo), Ing. D. Poláčková (Pezinok), D. 
Potužníková (Praha), Ing. J. Vallová (Zlín), H. Volková (Česká Lípa), Ing. M. 
Weinbergerová (Košice), J. Zemánková (Brno). 

 
 

zapsala: Ing. Jaroslava Vávrová 
vědecký sekretář  

 

prim. MUDr. Karel Kalla 
předseda 

v Hradci Králové 19. 9. 1999 
 
 
Plán schůzí výboru do konce roku 1999: 
 
7. října 1999, Liberec 
10. listopadu, Brno (po ukončení Pracovního dne) 
10. - 11. prosince, Pardubice 


