
Zpráva z jednání výboru ČSKB  
č. 25 / září 2004 
 
1. Jednání s ing. Budinou, SEKK  

• Zápis z jednání poradní skupiny EHK pro oblast nukleární medicíny - viz Příloha č. 1 
• Požadavek úspěšné účasti laboratoří v EHK u vybraných analytů: výbor důkladně projednal 

otázku opakované neúspěšnosti některých laboratoří a dospěl k názoru, že v současné době 
a blízké budoucnosti bude problém řešen nabídkou konzultační a poradenské služby těmto 
laboratořím (zajistí supervizor cyklu). Ing. Budina předloží výboru návrh algoritmu 
konzultovaný s právníkem. Výbor schválil dokument "Certifikace 2005" (text bude zveřejněn 
na www.sekk.cz ).  

 
 
2. Zápis č. 24, zpráva č. 24 

Doporučení ČSKB k časové identifikaci laboratorních vyšetření (Zpráva č.24 z června 2004) bylo 
zveřejněno na webových stránkách k diskusi http://www.cskb.cz/doporuceni/cas_ident.htm , 
připomínky očekávané do 10. 10. budou předmětem jednání příští schůze výboru.  

 
3. Zpráva pokladníka 

• Výbor byl seznámen s aktuálním stavem účtu společnosti k 31.8.2004, na základě kterého 
plánuje využití finančních zdrojů:  

o Nákup knih – výzva zveřejněna na webových stránkách 
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/knihy_nabidka.htm  a elektronickou poštou 
členské základně, termín pro podání požadavků do 10.10.2004 

o Byly obnoveny práce na příručce Preanalytická fáze, postup prací bude koordinovat 
Dr. Bilyk, oponenturu provedou Dr. Kratochvíla a Dr. Friedecký. 

o Návrhy na technické zabezpečení práce sekretariátu a výboru ČSKB připraví členové 
výboru do 12.10.2004. 

o Platby do konce roku budou zahrnovat kromě jiného: zálohu pro organizátora 7. 
celostátního sjezdu ČSKB v Olomouci v roce 2005, zálohu na symposium FESCC v 
Praze v roce 2004. 

o Granty, ceny ČSKB. 
  
4. Informace z pracovního setkání s ministrem (Šprongl, Bilyk, Vávrová), osud aktualizace 

Koncepce oboru 
• Reprezentanti výboru informovali o jednání s ministrem Kubinyim 
• Bude provedena aktualizace koncepce oboru zejména s ohledem na novou legislativu 

(zákony č. 95 a č. 96) 
• Aktualizaci Koncepce oboru podle došlých připomínek provede ing. Vávrová do listopadového 

jednání výboru 
 
5. NASKL (ing. Šprongl, doc. Jabor) 

• Informace ze schůze Rady pro akreditaci ČLS JEP ze dne 6.9.2004 – viz Příloha č. 2 
• Seznam schválených auditorů je zveřejněn na http://www.cskb.cz/registr/auditori.htm 

Podmínky pro funkci auditora: člen ČSKB, splnění podmínek Etického kodexu, auditor si 
přispívá na vzdělávání 

• Výbor společnosti může uhradit část nákladů na školení auditorů, předpokládá se 
mezioborová diskuse na půdě Rady pro akreditaci, částka nebyla definitivně určena. 

• Vypracován předpis o organizaci a činnosti NASKL – bylo zveřejněno, webová stránka 
NASKL: http://www.volny.cz/naskl/  

• Manuál akreditačního procesu – vypracuje ing. Šprongl 
• Etický kodex auditora – bude převzat vzor z kodexu auditora veřejné správy (doc. Jabor) 
• Organizací školení auditorů (10. – 11. 12. 2004, Praha, SZÚ) je pověřen ing. Šprongl.  

 
6. Registr klinických laboratoří 

• Dotazník druhé etapy, část A je rozeslána – kontrolu správného vyplnění provede dr. Bilyk, 
chybně vyplněné dotazníky budou vráceny laboratořím s upozorněním na rozpory. 
Vypracován dotazník druhé etapy (část B obsahující check-listy), varianta bude po 
akceptování připomínek rozeslána registrovaným laboratořím elektronicky v říjnu. 



• Veřejná část dat registrovaných laboratoří klinické biochemie je vedena na serveru SZÚ 
(http://www.szu.cz/cekz/index.php?str=registr ), předáním dat, kontrolou jejich správnosti a 
dohledem nad zabezpečením důvěrnosti je pověřen dr. Bilyk.  

 
7. Registr zdravotnických pracovníků nelékařských profesí vedený MZ ČR 

Připravuje se registrace pro VŠ pod MZ ČR, nyní v začátečním přechodném období se vytváří 
databáze a software, registrovat se mají zatím ti, kteří odcházejí pracovat do zahraničí. Od data 
registrace vstupuje registrovaný do systému celoživotního vzdělávání. Do konce roku 2004 budou 
hotovy prováděcí vyhlášky. Výbor pověřuje Dr. Gotzmannovou průběžnou informací k danému 
tématu . 

 
8. Registr EC4 

Pokračuje korespondence s touto organizací, po průkazu ekvivalence vzdělávacích programů 
bude možné zahájit vlastní proces registrace.  

 
 
9. KBM - výsledky hlasování výboru, návrh a schválení dalšího postupu, algoritmus redakční 

práce (ing. Šprongl, dr. Kocna, dr. Friedecký) 
Výbor ČSKB se rozhodl ukončit spolupráci s NTS ČLS JEP a vydávat časopis KBM u 
vydavatelství LexisNexis CZ s.r.o. (od 18.8.2004 nový název společnosti, dříve "Nakladatelství 
ORAC", s.r.o.). Na schůzi redakční rady během FONSu bude upřesněn způsob práce redakce a 
redakční rady. Zpráva ze schůze redakční rady 20.9.2004 v Pardubicích bude zveřejněna 
obvyklým způsobem. 

 
10. Symposium FESCC listopad 2004 (doc. Jabor) 

• Symposium proběhne ve dnech 12. – 14. 11. 2004 v hotelu Olympik, Praha. 
• Program byl rozeslán elektronicky členům společnosti a je zveřejněn 

http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2004/FESCC_sym.pdf včetně vypsání grantů pro 10 
domácích účastníků symposia, předpoklad: člen ČSKB, prokazatelná aktivní účast zejména v 
postgraduálním vzdělávání v oboru klinické biochemie. Výběr provede výbor na říjnovém 
zasedání 

 
11. IFCC agenda (doc. Schneiderka), EC4 agenda  

• Schůzka EC4 6.-7. listopadu v Amsterodamu, jedním z bodů programu je diskuse o 
strategickém plánu na období 2005-2008, podmínkou účasti je úhrada členských poplatků 
delegátů na rok 2005 do začátku listopadu. Výbor pověřil doc. Schneiderku, aby zjistil 
podmínky platby (kontaktován M. Hallworth, který odpověděl, ze podmínky budou sděleny 
později). Za ČSKB se zúčastní prof. Racek a ing. Šprongl.  

• Volby do výboru IFCC na funkční období od 1.1.2006 do roku 2008. Předepsaný formulář 
vyplnit do 24.11.2004. Výbor  doporučuje navrhnout na další funkční období  prof. Paličku. 

• Dotazník IFCC o podmínkách členství národních společností klinické biochemie (laboratorní 
medicíny) v IFCC v 21. století.:Výbor dlouze diskutoval v dotazníku uvedené možnosti a 
přiklonil se k názoru, že dotazník neumožňuje některé varianty kombinovaného členství 
různých společností a zvolil proto odpověď  ve prospěch zachování současného stavu. 

• Dotazník a žádost o připomínky k materiálu EC4 „Competence to be a consultant...“. Termín 
odpovědi byl po korespondenci s G.Beastallem odložen na 15.10.2004. 

• Výzva k nominaci na ceny IFCC (do 31.12.2004, podrobnosti viz www.ifcc.org ): 
a) Cena pro vynikajícího klinického chemika; 
b) Cena Henry Wishinsky za mezinárodní podporu klinické chemii a laboratorní medicíně; 
c) Cena za významný příspěvek v oblasti vzdělávání v klinické chemii a lab. medicíně; 
d) Cena za vynikající výsledky v oblasti molekulární diagnostiky. 

• Výzva k nominaci na Cenu IFCC-Roche „Za pokroky v lab. vyšetřeních v intenzivní péči“ (do 
15.12.04, podrobnosti viz www.ifcc.org ) 

• Výzva k nominaci na Cenu IFCC-EDMA „Za průkaz významu laboratorních vyšetření 
v medicíně“ (do 15.12.04, viz www.ifcc.org ). K této ceně se připojí českým národním kolem 
také CZEDMA (podmínky budou zveřejněny na www.czedma.cz ) 

 
 



12. IVD - diskuse o dalším postupu (Dr. Friedecký) 
Problematice bude věnován blok na symposium FONS, očekává se diskuse k tématu a návrh 
dalšího postupu je proto odložen na další schůzi výboru. 

 
13. VII. sjezd ČSKB v Olomouci 2005 (doc. Schneiderka) 

• vypracován předběžný rozpočet sjezdu, předloženy návrhy grafiky, na webových stránkách 
společnosti je zveřejněna první zpráva o sjezdu včetně odborných témat 
http://www.cskb.cz/Akce_na_rok/2005/sjezd_OL/7_sjezd.htm  

• vypracovat reklamní stránku sjezdu k (opakovanému) zveřejnění v KBM, bulettinu FONS, 
event. dalších odborných periodikách 

• nutno vypracovat anglickou verzi programu a na jejím základě požádat o záštitu IFCC a 
FESCC (doc. Schneiderka), na výzvu o záštitu kladně odpověděl primátor Olomouce 

• je nutné určit pravidla pro (aktivní a/nebo pasivní) účast zahraničních hostů 
 
14. Plán odborných akcí 2005 (prof. Racek) 

Plán akcí je sestaven dle požadavků organizátorů akcí (Příloha č. 3), bude odeslán na ČLS JEP 
do 30.9.2004.  

 
 
15. Zpráva vědeckého sekretáře (ing. Vávrová)  

• Výbor projednal vyhodnocení přihlášených prací ucházejících se o podporu organizátorů 
Euromedlab 2005 v Glasgow, výsledky jsou zveřejněny na webu společnosti na adrese: 

  http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_Glasgow.html  
• K 14.9.2004 byl rovněž vyčerpán limit 5 přidělených grantů pro účast mladých odborníků na 

zahraničních kongresech, vyhodnocení je rovněž zvěřejněno 
http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/granty_anot.html  

 
• Také udělení dalších letošních ocenění, jejichž vyhlášení proběhne na symposiu FONS 

2004 je zveřejněno http://www.cskb.cz/Vybor_spolecnosti/system_ceny_SKB.html  
 

o Cena ČSKB za nejlepší publikaci z oboru klinické biochemie a laboratorní 
medicíny vydanou v r. 2003 – kolektiv autorů V. Tesař, T. Zima a M. Kalousová za 
práci Pathobiochemistry of Nephrotic Syndrome publikovanou v Advances 
in Clinical Chemistry, 2003, 37; 173-218 

o Cena ČSKB za výuku a vzdělávání v oboru klinická biochemie a laboratorní 
medicína – dr. Kocna za soubor multimediálních edukačních materiálů 
dostupných on-line na internetu a na CD ROM médiích 

o Čestné uznání za zásluhy o obor klinické biochemie a laboratorní medicíny - doc. 
Chromý 

 
• Noví členové ČKSB - září 2004 

ing. M. Pechová (Praha), N. Macková (Praha), H. Hrdá (Praha), M. Váňová (Praha), ing. J. 
Mazúrová (Šternberk), Mgr. P. Kynclová (Pardubice) 
 

• Plán schůzí výboru 
12.10. úterý, od 10:00 hodin ÚKBLD VFN Praha 
16.11. úterý, od 10:00 hodin  OKBH Nemocnice Kladno 
2. 12. čtvrtek    Karlova Studánka 

 
 
16. Různé: 

• Kódy VZP k vyloučení ze seznamu výkonů Příloha 4 
• Návrh doporučení o TAT (doc. Jabor, ing. Šprongl) – materiál předán k diskusi, bude 

projednáno na další výborové schůzi  
• Biolab 2005 – Z. Rychnovská požádala členy výboru do příští schůze o návrhy hlavních 

témat programu  
 
Zapsala J. Sedláková 



Příloha č. 1 
Z Á P I S  

z jednání poradní skupiny EHK pro oblast nukleární medicíny 
konaného dne 1.9.2004 v Pardubicích 

 
Přítomni: Ing.Bartoš, Ing.Budina, Dr.Friedecký, Doc.Jabor, Dr.Kratochvíla, Dr.Šafarčík, Doc. Štern 
 

Tato schůzka se zabývala novým způsobem hodnocení a certifikace analytů kontrolních cyklů 
Endokrinologie 1, Endokrinologie 2 a Tumorové markery od 1.1.2005. Účastníci vycházeli z výborně 
připravených podkladů od Ing. Bartoše (popisujících aktuální stav v SEKK, v DGKL a alternativy řešení). 
 

Účastníci se dohodli na těchto závěrech: 
Analyty bez referenčních hodnot 

• Množina všech výsledků (SEKK + DGKL) bude rozdělena dle skupin Metoda + výrobce kitu. 
Hodnoceny budou samostatně skupiny s četností n > 5. Ostatní výsledky (nižší četnosti) budou 
sdruženy ve skupině „Ostatní“. 

• Výsledky účastníků budou srovnávány s TV určenými jako MAM vlastní skupiny a TRpor učenými dle 
algoritmu popsaného níže. 

• Pro úspěšné analýzy (oba výsledky uvnitř TV± TRpor) budou účastníci dostávat Certifikát 
porovnatelnosti. 

• Členové skupiny Ostatní nebudou certifikát porovnatelnosti dostávat v žádném případě. Certifikát 
porovnatelnosti dále neobdrží členové těch skupin, jejichž CV > 4 . CV1rok. 

 

Analyty vybavené referenčními hodnotami 
• RMP získávané z RfB Bonn platí a budou i nadále používány. 
• I u těchto analytů bude spočtena statistika a provedeno vyhodnocení (včetně udělení certifikátu 

porovnatelnosti) jak bylo uvedeno v předchozím odstavci. 
• Navíc budou výsledky účastníků srovnávány s TV určenými jako RMP a TRnav určenými dle algoritmu 

popsaného níže. 
• Pro úspěšné analýzy (oba výsledky uvnitř TV± TRnav) budou účastníci dostávat Certifikát návaznosti. 
• Supervizor je oprávněn (stejně jako v jiných cyklech EHK) rozšířit TRnav až o 1/3 v případě nutnosti 

(zdůvodnit v komentáři). 
• Certifikát návaznosti není nikterak skupinově omezen – jedinou podmínkou je stanovení obou vzorků 

v intervalu RMP± TRnav. 
 

Určení tolerančních rozpětí TRpor a TRnav 
Jako základní hodnota, ze které se bude vycházet při určení TR pro každý analyt na další rok (určují se vždy 
přibližně v září, takže výpočet bude proveden pro cykly druhé poloviny předchozího a první poloviny aktuálního 
roku) bude spočtena průměrná hodnota CV skupin s četností n > 10 ze společných souborů výsledků (SEKK + 
DGKL) – tato hodnota je dále značena jako CV1rok. TR určuje supervizor cyklu na základě podkladů dodaných 
SEKKem. TR budou zaokrouhlena na celá % nahoru. 
 

Pro účely posuzování a certifikace porovnatelnosti Pro účely posuzování a certifikace návaznosti 
TRpor = 2,5 . CV1rok TRnav = 4 . CV1rok 

Poznámka: Koeficienty 2,5 a 4 mohou být ještě upraveny supervizory dle simulace výpočtů. Širší rozpětí pro 
návaznost odráží vyšší heterogenitu výsledků porovnávaných s jedinou TV. 
 

Certifikát 
Formulář certifikátu zůstane i nadále na jednom listu, který bude obsahovat 2 sloupce s výčtem certifikovaných 
analytů: 

1. Sloupec vlevo - Certifikace porovnatelnosti – bude přítomen vždy. 
2. Sloupec vpravo - Certifikace návaznosti – bude uveden pouze v kontrolních cyklech s analyty 

vybavenými RMP (aktuálně jen Endokrinologie 1). 
 

Úkoly 
Ing. Budina: Spočítá a supervizorům zašle CV1rok včetně podkladů. Dále upraví software pro hodnocení výsledků 

EHK tak, aby umožňoval výše uvedený způsob hodnocení. 
Supervizoři (Ing.Bartoš, Dr.Šafarčík, Doc. Štern): Na základě podkladů od Ing.Budiny připraví toleranční 

rozpětí na rok 2005 a napíší dokument Certifikace 2005. 
 
 

Zapsal: ing. Budina, 5.9.2004 



Příloha č. 2 
Zápis 

ze 8. zasedání Rady pro akreditaci klinických laboratoří 
při České lékařské společnosti J. E. Purkyně 

konaného dne 6. září 2004 v Lékařském domě v Praze 
================================================================ 
 
 
 
Přítomni: 
za odborné společnosti: Ing. V. Bartoš (nukleární medicína), prof. R. Brdička (genetika), doc. A. Jabor 
(biochemie), MUDr. O. Kopecký (imunologie), Dr. M. Lochman (imunologie), prof. K. Michalová 
(genetika), doc. M. Pecka (hematologie), prof. M. Penka (hematologie), Ing. L. Šprongl (biochemie), 
MUDr. M. Žampachová (mikrobiologie) 
za Centrum pro kvalitu MZ ČR: MUDr. V. Chaloupková 
za P-ČLS: prof. V. Palička 
Omluveni:  
MUDr. J. Scharfen (mikrobiologie), Ing. R. Štědrý (nukleární medicína) 
Hosté: RNDr. I. Bilyk (sekretariát ČSKB), pí Vašíčková (SAK) 
 
Program: 

1. Kontrola zápisu: pracovní verse zápisu byla rozeslána k připomínkám, které byly zahrnuty do 
definitivního znění. Další připomínky nebyly 

2. Ing. Šprongl probral návrh textu s názvem „Předpis o organisaci a činnosti NASKL“. Text byl 
připraven právníkem ČLS a připraven pro podpis předsedou ČLS. Přítomní návrh textu velmi 
podrobně diskutovali a navrhli v něm udělat několik změn a úprav. Z nich za závažné jsou 
návrhy, aby v Radě měla každá „laboratorní“ společnost 1 hlas za každý obor, který je 
základním atestačním oborem dle platných předpisů. Nedošlo k úplné shodě, zda členství 
v Radě je vázané na členství v ČLS. 
Závěr a úkoly: 
Sumarisaci připomínek provede Ing. Šprongl a rozešle text znovu všem členům Rady 
Prof. Palička předloží text k projednání Předsednictvu ČLS a požádá o rozhodnutí ve věci 
„nezbytného členství“ v ČLS 

3. Krátce byla projednána problematika „Etického kodexu auditora“ a problematika mlčenlivosti 
člena Rady i auditora 
Závěr: doc. Jabor a Ing. Šprongl připraví návrh textu pro příští jednání 

4. Při perspektivním auditu a akreditaci bude potřeba specifikovat metody, laboratoří prováděné. 
V pojmu „metoda“ panuje značná nejednotnost. 
Závěr: representanti jednotlivých oborů připraví do příštího jednání definici metod (obecnou !!) 
v jejich specialisaci 

5. Rozsáhlá diskuse o připraveném textu „postup akreditace“ vyústila v  
závěr: Ing. Šprongl zapracuje připomínky a připraví nový návrh textu 

6. Zprávu o průběhu registrace laboratoří a vzniku Registru: v současné době prakticky všechny 
obory buď Registr mají nebo jej v těchto dnech otevírají., což je velmi positivní hodnocení 
vývoje situace.  
Úkol: všechny obory poskytnou údaje, které byly na předchozích jednáních definovány jako 
„veřejné“ do centrálního Registru, vedeného Centrem pro kvalitu v SZÚ, které vystaví oficiální 
formuláře pro laboratoře a ve spolupráci s jednotlivými společnostmi zajistí jejich distribuci 
registrovaným laboratořím 

7. Dr. Chaloupková upozornila, že Akreditační standardy  klinických laboratoří byly oficiálně 
publikovány ve Věstníku MZ ČR 

8. Seznam auditorů: je zpracován pro klinickou biochemii, hematologii a mikrobiologii. Diskuse o 
možnosti, aby auditorem byl kvalifikovaný středoškolsky vzdělaný pracovník oboru. 
Závěr: 
obory klinická imunologie, nukleární medicína, mikrobiologie a genetika urychleně dodají 
seznamy auditorů 
kdo bude auditorem v jednotlivých oborech je v rozhodovací pravomoci jednotlivých oborů 
Ing. Šprongl co nejdříve připraví návrh prvního školení auditorů, tak aby mohlo proběhnout 
ještě v tomto kalendářním roce – svolá pracovní jednání v první polovině října 



Dr. Chaloupková projedná na MZ ČR možnost finanční podpory školení 
neuzavřena byla otázka, zda auditor má za školení platit část nákladů, převládá názor že ano 

9. Rada vzala na vědomí, že prof. Brdička a doc. Pecka byli navrženi do orgánů ČIA 
 
 

 
Předseda ukončil jednání v 16:40 a poděkoval přítomným za účast a aktivitu. 
 
Příští schůzi Rady volá předseda pravděpodobně v termínech 18. října a 22. listopadu 
 
 
Zapsal: VP 
Reg-0407 



 
Příloha č. 3 
Plán odborných akcí ČSKB na rok 2005 
termín místo Název akce téma kontakt 
14.4.2005 Hradec 

Králové 
Pracovní den Sekce 
biochemických 
laborantů ČSKB 

Preanalytická fáze Helena Hlaváčková  
ÚKBD LF a FN, Sokolská 581, 
500 05  Hradec Králové 
tel 495 833 377 
fax 495 832 003 
e-mail: hlavackovah@lfhk.cuni.cz 

21.4.2005 Kladno Nejedlého Kladno Klinická biochemie v 
intenzivní a metabolické 
péči 

Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc., 
Jana Sedláková, Anna Skrovná 
OKBH - Nemocnice Kladno, 
Vančurova 1548, 272 59 Kladno 
tel 312 606 325, 312 606 330 
fax 312 606 330 
e-mail: jabor@nextra.cz; jana-
sedlakova@volny.cz; 
okbh.kladno@volny.cz 

březen 
2005 

Karlovy 
Vary 

Seminář pracovníků 
klinické biochemie a 
klinické hematologie 
Plzeňského a 
Karlovarského kraje 

bude určeno Prim. MUDr. Margita Cheníčková, 
CSc. 
OKBH nemocnice Karlovy Vary 
tel 353 115 347 
e-mail: bioprim@nemkv.cz 

květen V jednání Mezikrajské dny 
Jihočeského, 
Královéhradeckého a 
Pardubického kraje 

Varia V jednání 

29. 5. – 1. 
6. 2004 

Znojmo, 
hotel 
Prestige 

Česko-Moravské 
Symposium laboratorní 
medicíny 2005 

Nádorové markery, 
kardiální markery, 
novinky v rutinní 
molekulární diagnostice, 
endokrinologie, 
osteoporóza, slavnostní 
launch analyzátorů 
Cobas, varia 

Ing. Lenka Nováková 
Roche, s. r. o., Diagnostics 
Division, Karlovo nám. 17, 120 00 
Praha 2 
tel 220 382 552 
e-mail: 
lenka.novakova.ln1@roche.com 

8. – 12. 6. 
2005 

Praha 10th symposium – 
European Society for 
the Study of Purine 
and Pyrimidine 
Metabolism in Man 

Laboratorní diagnostika Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., 
As. MUDr. Ivan Šebesta, CSc. 
ÚKBLD 1. LF UK a VFN, U 
nemocnice 2, 128 08 Praha 2 
tel 224 962 841 
fax 224 962 848 
e-mail: 
zimatom@mbox.cesnet.cz; 
isebes@lf1.cuni.cz 

13. - 14. 6. 
2005 

Žermanice „Žermanice“ – seminář 
Moravskoslezského 
kraje 

Laboratorní medicína RNDr. Dagmar Gotzmannová 
LABOREX, s. r. o., Pohraniční 
106, 703 00 Ostrava-Vítkovice 
tel 596 614 601; 596 614 600 
e-mail: laborex@iol.cz 

19. – 21. 6. 
2005 

Liberec BIOLAB 2005 bude určeno Zdena Rychnovská – vrchní 
laborantka 
OKB Krajská nemocnice, Husova 
10, 460 63 Liberec 
tel 485 312 152 
e-mail: 
zdena.rychnovska@nemlib.cz 

11. - 13. 9. 
2005 

Olomouc VII. Celostátní sjezd 
klinické biochemie 

viz 
http://www.cskb.cz/Akce
_na_rok/2005/sjezd_OL/
7_sjezd.htm  

Doc. MUDr. Petr Schneiderka, 
CSc. 
OKB FN, I. P. Pavlova 6, 775 20 
Olomouc 
tel 588 444 231 
e-mail: biochemie@fnol.cz 

14. - 15. 9. 
2005 

Pardubice 5. mezinárodní 
konference VITAMINS 
2005 

Vitaminy - Cílená 
nutriční terapie 

Ing. Aleš Horna, CSc. 
RADANAL, s. r. o., Okružní 613, 
530 03 Pardubice 



tel 466 650 618; mobil: 603 440 
318 
fax 466 651 171 
e-mail: horna@radanal.cz 

14. – 16. 9. 
2005 

Praha Symposium 
Atherosklerosa-
Hyperhomocysteinemie 
2005 

Atherosklerosa, 
hyperhomocysteinemie 

RNDr. Eva Tvrzická, CSc. 
4. interní klinika 1. LF UK a VFN, 
U nemocnice 2, 128 08 Praha 
tel 224 962 500, 224 962 482 
fax 224 923 524 
e-mail: tvrzicka@volny.cz 

10.11.2005 Praha, 
Lékařský 
dům 

Pracovní den Sekce 
biochemických 
laborantů ČSKB 

Hormony Marie Vémolová – vedoucí 
laborantka 
OKBI FN Bulovka, Budínova 2, 
180 81  Praha 
e-mail: vemolovm@fnb.cz 

30.11. – 
1.12. 2005 

Karlova 
Studánka, 
Státní 
léčebné 
lázně 

Pracovní dny Sekce 
biochemických 
laborantů ČSKB 

Varia Antonín Dostál – vedoucí laborant 
OKBH, Státní léčebné lázně, 743 
24  Karlova Studánka 
tel 554 789 260 
fax 554 772 023 
e-mail: lazne@k.studanka.cz 

 



 
Příloha č. 4 
Kódy VZP k vyloučení ze seznamu výkonů 
 

Kód název počet vykázaných, r. 2002 Řešení 
81133 kyselina pyrohroznová statim 0 vyřadit 
81151 galaktóza statim 0 vyřadit 
81213 lamblie 0 vyřadit 
81217 cystin v moči kvantita 0 vyřadit 
81243 titrovatelna acidita v moči 0 vyřadit 
81271 superoxiddismutáza 0 ponechat 
81293 kvantita selenu v séru, moči 18 vyřadit 
81335 alfa-aminodusík 0 vyřadit 
81343 poměr lecitin/sfingomyelin v amni 0 vyřadit 
81431 galaktóza 0 ponechat 
81433 galaktóza-1-fosfát uridyltransfer 5 ponechat 
81445 glutathion celkový a redukovaný 0 ponechat 
81463 kys.homogentisová průkaz moč 0 vyřadit 
81493 kreatin 9 ponechat 
81553 myoglobin v moči kvantita 0 vyřadit 
81557 NAG-izoenzymy 0 ponechat 
81565 onkotický tlak 0 ponechat 
81673 pregnantriol 0 ponechat 
81695 porfyriny ve stolici 0 ponechat 

 
 


