
 
Zápis č. 33 ze zasedání výboru ČSKB 

konaného  dne 11. září 2001 v Plzni 
_________________________________________________________________________ 

 

Přítomni: prim. Kalla, Dr. Friedecký, doc. Dastych, Ing. Vávrová, Dr. Gotzmannová, doc. 
Schneiderka, prof. Palička, Z. Rychnovská, Dr. Bilyk, Dr. Skalický, J. Dostálová 
 
Hosté: H. Hlaváčková, M Bunešová 
 

1. Kontrola zápisu: 

a) Výbor odsouhlasil program návštěvy representantů Slovinské Společnosti klinické 
biochemie v týdnu 1.- 6. 10.2001 (postupně Kladno, FN Motol, Hradec Králové, 
Pelhřimov, Brno, Olomouc, Praha) 

b) Spolupráce ČSKB a sekce zdrav. laborantek ČAS – viz dále 
c) Plán odborných akcí na rok 2002 – výbor navrhl doplnit o společný pracovní den 

s Diabetologickou společností na téma „Nová laboratorní diagnostická kritéria diabetu 
dle WHO“  - navrhovaný termín 11. února 2002. Projedná s prof. Škrhou prof. Palička. 
Upřesnění termínů a témat: 
• 11.2.2002 – pracovní den společně s Diabetologickou společností. Téma: Nová 

laboratorně-diagnostická kriteria WHO pro DM 
• 7.3.2002 – pracovní den v Olomouci. Téma: Specifické proteiny v klinické a 

laboratorní praxi 
• 10.4.2002 – pracovní den sekce biochemických laborantů v Táboře. Téma: 

Biochemické monitorování kriticky nemocných 
• 28.-30.4.2002 – imunoanalytické dny v Karlových Varech (organizuje        

Společnost nukleární medicíny) 
• 30.5.2002 – pracovní den v Hradci Králové. Téma: Akreditace klinických laboratoří 
• 16.-18.6.2002 BIOLAB v Olomouci 
• 14.9.2002 – III. mezinárodní symposium o hyperhomocysteinemii, Praha.  
• 22.-24.9.2002 FONS v Pardubicích 
• 10.10.2002 – pracovní den v Olomouci. Téma: POCT 
• 14.11.2002 – pracovní den sekce biochemických laborantů v Praze. Téma: 

toxikologie 
• 20.11. 2002 – pracovní den v Brně. Téma: Současné klinické aspekty 

biochemických vyšetření 
• 4.-5. 12. 2002 – pracovní dny sekce biochemických laborantů v Karlově Studánce 

d) Výbor doporučuje, aby pro zakládání nových Registračních listů byl v rámci ČSKB 
dodržován navržený algoritmus, koordinací pověřen dr. Bilyk.  

 Autoři by měli kontaktovat dr. Pollaka, který po konzultaci s autory zpracuje 
nový registrační list na nově požadovaný pracovní postup. Nový registrační list 
bude pak předán výboru ČSKB. 



 navrhovaný registrační list bude projednán výborem ČSKB a jeho podání bude 
registrováno zápisem výboru, 

 výbor doporučuje navrhovaný reg. list předat osobně na VZP (Dr. Bilyk) . Bude 
vyžádáno potvrzení kopie jako doklad o předání, potvrzenou kopii registračního 
listu bude archivovat Dr. Gotzmannová, 

 ČSKB bude evidovat podané registrační listy pro zpětnou vazbu, kdo list 
vypracoval, 

 na dohodovacím  řízení zastupuje obor prim. Kalla, Dr. Gotzmannová a Dr. 
Bilyk.  

 
 
 
Nové úkoly a projednávané body:  
 
1. Výbor vyzývá předsedy odborných komisí pracujících při výboru ČSKB, aby do 

konce října předložili písemnou zprávu o činnosti komisí za rok 2001. 
2. Podklady pro katalog odborných akcí a kongresů dodá ČLS JEP a agentuře MPZ 

ing. Vávrová do 1.10. 2001 
3. Presidium ČLS žádá o propagaci časopisů vydávaných ČLS, zvláště pak 

presidiálních časopisů (ČLČ, Praktický lékař) 
4. Výbor pozval předsedkyni České asociace sester (která sdružuje i zdravotní 

laborantky) k jednání o spolupráci. V zastoupení se jednání výboru zúčastnily 
členky výboru pí Hlaváčková a Bunešová. Výbor vyjádřil snahu o spolupráci 
s jasným vymezením oblastí zájmu. ČSKB je odbornou společností, která má dbát 
na odbornou výchovu a vzdělávací akce, ČAS by měl být zaměřen jednoznačně 
profesně. Je nezbytné dosáhnout koordinace, o kterou se výbor ČSKB již dlouho 
snaží a najít cesty ke spolupráci.  

5. Prof. Zima písemně informoval o návrhu změn ve vyhlášce o dispensarisaci 
s žádostí, aby lékař klinický biochemik dispensarisoval pacienty s metabolickými 
chorobami (HLP, nutrice, osteoporosa a další) 

6. Výbor byl prostřednictvím zápisu z jednání vědecké rady MZČR informován o 
probíhajících jednáních ohledně zařazení VŠ v oboru do kategorie zdravotnických 
pracovníků do návrhu zákona o způsobilosti pro výkon zdravotnického povolání 

7. Mezioborové jednání laboratorních oborů k ceníku vyšetření prozatím Dr. Verner 
nesvolal, prim. Kalla zaurguje 

8. Výbor projednal problém registračního listu dechového testu, který je členěn na část 
klinickou a část laboratorní, nositelem výkonu je klinická biochemie, list je podán 
gastroenterologickou společností. O postupu řešení bude informovat Dr. 
Gotzmannová 

9. Dr. Gotzmannová zdůraznila potřebu spolupráce odborných společností 
laboratorních oborů, informovala o tom, že hematologická společnost změnila 
některé registrační listy a v rozporu s předchozími dohodami neuvedla kód jako 
sdílený pro obor klinická biochemie 



10. Prof. Palička navrhl, aby edukační a vědecká komise připravily témata školení 
revizních lékařů a zahájily dlouhodobou spolupráci v této oblasti (4-6 témat za rok). 
Připraví doc. Jabor do 30. 10. 2001 

11. Výbor navrhl do vědecké komise EUROMEDLABu 2003 prof. Paličku 
12. 6. Alps-Adria kongres bude v roce 2002 v Regensburku.  Dostupnost informací na 

webové stránce zajistí Ing. Vávrová 
13. Výbor projednal návrh prof. Paličky na zřízení registrů v oboru klinické biochemie 

a schválil je. Pověřil prof. Paličku a Dr. Friedeckého přípravou materiálu a 
potřebnými jednáními na úrovni MZ ČR a FESCC a EC4. 

14. Předseda požádal prim. Lercha, aby se ujal přípravy voleb nového výboru ČSKB. 
Prim. Lerch souhlasí a bude pozván na příští jednání výboru 

15. Zdena Rychnovská podala zprávu o probíhajícím Biolabu, který je úspěšný (200 
účastníků, 22 přednášek, 10 posterů). Výbor navrhl zvážit možnost rozšíření 
odborného programu příštího Biolabu o další laboratorní obory. 

16. Výbor souhlasí s rozhodnutím výboru sekce biochemických laborantů o udělení 
čestného členství ČSKB J. Chaloupkovi. 

17. Pokladník seznámil výbor se stavem účtu a sponzoringem firem 
18. Dr. Skalický požádal o zaslání odborných námětů a témat pro FONS 2002 
19. Doc. Dastych připraví návrh na objednání odborných časopisů pro příští rok na 

jednání říjnového výboru 
20. Dr. Friedecký předložil materiál podmínek pro rozšíření certifikace úspěšnosti 

v SEKK. Výbor pověřil Dr. Friedeckého a Ing. Budinu jednáním s garanty. 
Současně Dr. Friedecký připraví informaci do FONSu 

21. Doc. Schneiderka předložil první návrh odborného programu Biolabu 2002, který je 
zaměřen především na organizační a mezioborové otázky. Připomínky a návrhy 
členů výboru budou projednány na říjnovém zasedání výboru 

22. IFCC žádá o návrhy na ceny IFCC. Doc. Schneiderka bude konzultovat návrhy s 
vědeckou komisí 

23. Výbor souhlasí s přijetí Kostariky do IFCC 
24. Doc. Schneiderka informoval o příspěvcích českých autorů přihlášených do soutěže 

o cenu IFCC-Roche 
25. Výbor projednal žádost firmy Orion o registrační list pro stanovení koncentrace 

CRP na přístroji Quick Read. Výbor souhlasí s tím, že (a) půjde o sdílený kód, 
přístupný i klinické biochemii, (b) pracoviště musí být zapojeno do EQA, včetně 
srovnání výsledků s „klasickou“ metodou (c) personál musí být odborně proškolen, 
(d) revizní lékař posoudí, zda je provádění výkonu mimo pracoviště klinické 
laboratoře nezbytné.  

26. Výbor souhlasil s přijetím nových členů: J. Čechová (Praha), MUDr. V. Horníková 
(Liberec), MUDr. J. Lukášková (Praha), Mgr. R. Kašpar (Praha), Ing. J. Špirková 
(Hradec Králové) 

27. Ing. Vávrová informovala o organizačních změnách při přeregistraci domény 
webové stránky ČSKB. Výbor souhlasí, aby pro zázemí aktualizace www byl 
proveden  upgrade počítače. 

28. Dr. Bilyk informoval výbor o postupu prací na založení archivu Společnosti 



29. Předseda ukončil jednání a ohlásil termín příští schůze na 9. října 2001 
v Brně – FN Bohunicích 

 
 
 
 
Zapsala: J. Dostálová 
Souhlasí: Ing. J. Vávrová, prim. K. Kalla 
 
 
 
Hradec Králové 18. 9. 2001 


