Z á p i s č. 34 ze zasedání výboru ČSKB
konaného dne 9. října 2001 v Brně

Přítomni: prim. Kalla, doc. Dastych, Ing. Vávrová, doc. Schneiderka, Dr. Bilyk, J. Dostálová
Omluveni: Dr. Gotzmannová, prof. Palička, dr. Skalický, dr. Friedecký, Z. Rychnovská
Hosté: MUDr. Lerch
Kontrola zápisu:
a) Výbor vzal na vědomí připomínku sekce zdravotních laborantů, kteří preferují
monooborové zaměření programu příštího Biolabu.
b) Znovu se sešel prof. Zima s Dr. Gotzmannovou a zaslali zásadní připomínky k návrhu
Zákona o způsobilosti k výkonu povolání prof. Tůmovi, problém zařazení VŠ do
kategorie zdravotnických pracovníků trvá.
c) Návrh registračního listu pro „Dechový test“ byl přijat v dohodovacím řízení i
se znevýhodněním pro laboratorní obory, teprve po schválení je možno požádat o
dodatečnou změnu
d) Výbor požaduje aby každý registrační list byl připraven ve spolupráci s Dr. Pollakem,
předán výboru SKB k projednání a pak teprve byl předán pojišťovně
e) Cena IFCC – vítěz národního kola je povinen poslat plný text do mezinárodní soutěže.
Výsledek národního kola bude zveřejněn ve Fonsu – zajistí doc. Schneiderka, na webové
stránce – zajistí Ing. Vávrová
Nové úkoly a projednávané body:
1. Výbor projednal v přítomnosti Dr. Lercha, který se ujal funkce předsedy volební komise,
přípravu voleb na příští období.
• text k volbám všem členům společnosti bude vložen do Fonsu, v současné době je
instalován na webové stránce Společnosti
• prim. Lerch sestaví návrh členů volební komise, na příštím zasedání seznámí s návrhem
jejího složení výbor
• aktuální informace budou průběžně zveřejněny na webových stránkách
• výbor schválil odměnu pro programátora, který se na přípravě voleb (zpracování
databáze) bude podílet (2000,- Kč)
2. Ing. Vávrová upozornila na nesrovnalost v adresáři zjištěnou po stížnosti jedné „členky“
ČSKB, že nedostává Fons aj. Po vyžádání její přihlášky na členské evidenci ČLS bylo
zjištěno, že přijetí proběhlo na úrovni výboru sekce biochemických laborantů a nebylo
dáno na vědomí věd. sekretáři společnosti. Výbor považuje za nezbytné, aby veškeré
přihlášky k členství v ČSKB byly projednány výborem ČSKB. Ing. Vávrová požádá M.
Vémolovou o seznam členů takto „nestandardně“ přijatých, dále pak ve spolupráci s
členskou evidencí ČLS provede revizi seznamu členů.
3. V průběhu posuzování koncepce oboru Klinická biochemie v rámci VR MZ ČR byly
vzneseny posuzovateli následující připomínky:
1) problematickým se zdá název „Oddělení klinické biochemie a laboratorní medicíny,
jak je uvedeno na straně 3 koncepce.
Navrhovaná změna:
2.1.1. Typy pracovišť:
Ústavy klinické biochemie (s bližší specifikací podle typu činnosti, např. laboratorní
medicíny) se zřizují jako společná zařízení fakultních nemocnic a lékařských fakult.
Oddělení klinické biochemie (s bližší specifikací názvu podle typu činnosti, např.
laboratorní medicíny) se zřizují ve všech ostatních typech zdravotnických zařízení

2) Body 9 a 10 v příloze 4 a 5 (specializační náplně I. a II. stupně), které jdou do detailů
hematologie a v podstatě by suplovaly hematologickou atestaci. Oponent se domnívá,
že tyto oblasti nepřísluší oboru klinické biochemie
K této připomínce vypracoval doc. Jabor stanovisko, ve kterém mimo jiné uvádí, že
vychází z evropského sylabu EC4, který se skládá pro klinickou biochemii z 11
obecných a 24 speciálních kapitol. Z celkového počtu 35 kapitol se pouze 2 zabývají
otázkou krevních buněk a koagulací.
Požadované znalosti jsou bazální, vyžadují orientaci v hematologii. Tyto okruhy by
bylo velmi obtížné z postgraduálních vzdělávání vyřadit, protože řada oddělení
klinické biochemie má úsek hematologický a komunikace mezi klinickými
biochemiky a hematology je nejen úzká , ale nepochybně nutná.
Klinická biochemie a klinická hematologie jsou a budou samostatné obory, je však
jisté, že se v některých
zdravotnických zařízeních se budou realizovat
v konsolidovaném komplementu.
Výbor vyslovil souhlas jak s navrhovanou změnou textu u typu pracovišť, tak i
s vyjádřením doc. Jabora ke specializační náplni I. a II. st. pro klinickou biochemii.
4. Výše členských příspěvků na rok 2002 musí být zaslána pí Smrkovské do 15. listopadu
2001 – zajistí Ing. Vávrová. ČSKB v roce 2002 nebude měnit výši členských příspěvků,
nemůže však ovlivnit případnou změnu základního poplatku pro ČLS. Výbor přijal
informaci členské evidence o úpravě věkových limitů pro platbu snížených členských
příspěvků - ženy 58 let dovršených v kalendářním roce.Výbor bude od členské evidence
žádat vysvětlení v případech účtování plných členských poplatků u žen, které v letošním
roce dovršily věk 60 let.
5. Výbor potvrdil návrh ČLS pro ukončení členství ve společnosti členům neplatícím
příspěvky za dva roky
6. E – mail členské evidence ČLS JEP – cle@cls.cz
7. ÚZIS - statistická data za rok 2000. K 31.12. 2000: lékaři 321, SZP 2865, VŠ 566, NZP
232, ostatní 538. Vzhledem ke statistickým údajům výbor doporučuje věnovat větší
pozornost motivaci biochemických laborantů ke vstupu do ČSKB
8. INMED 2001 se koná v Pardubicích ve dnech 14. – 16. 11. 2001
9. IFCC:
Doc Schneiderka seznámil výbor s dotazníkem IFCC, týkajícím se ČSKB (účast našich
členů v některých komisích, atd.) – vyjádření zašle doc. Schneiderka ve spolupráci
s prim. Kallou
Brazilská společnost žádá o podporu bývalého předsedy kandidujícího na funkci člena
výboru IFCC – výbor souhlasí, vyřídí doc. Schneiderka
10. Dále doc. Schneiderka upozornil na anonci publikace „Doporučené postupy v medicíně“,
která by měla obsahovat kompendium k jednotlivým diagnózám. Výbor konstatoval, že by
bylo vhodné získat bližší informace k projektu (autorský kolektiv).
11. Výbor jednal o objednávce odborných časopisů pro příští rok – zredukovaný návrh
připraví doc. Dastych do příštího jednání
12. Dr. Bilyk seznámil výbor o současném stavu jednání s pojišťovnou
a) některé listy již prošly dohodovacím řízením (cystatin, glukosa pomocí test. proužků,
metabolity katecholaminů, některé markery kostního metabolismu, helicobacter pylori
ve stolici) a čekají na vydání
b) některé listy jsou u pracovních skupin a čekají na dohodovací řízení (Helicobacter
pylori pomocí dech. testů)
c) některé listy jsou na pojišťovně v pracovní skupině k připomínkám (např. močový
sediment průtokovou cytometrií, pepsinogen, stanovení volných katecholaminů).

Výbor doporučuje stanovit priority a dále vést pracovní skupiny k větší iniciativě ve
vypracování kvalitních podkladů pro registrační listy.
13. Dr. Bilyk bude tlumočit výboru revizních lékařů, že do měsíce jim budou předána témata
na pracovní den (asi 4) – zajistí Dr. Bilyk ve spolupráci s doc. Jaborem
14. Nově přijatí členové ČSKB: ....
15. Prim. Kalla doporučil pozvat na příští jednání předsedy jednotlivých komisí (doc. Jabor,
doc. Průša, prim. Verner, prof. Racek), kteří si připraví zhodnocení činnosti své komise za
uplynulý rok – pozvání a ubytování zajistí sekretářka.

Příští jednání výboru se koná 13. listopadu v Hradci Králové od 14:00 v knihovně
ÚKBD

Zapsala: J. Dostálová
Schválili: Ing. J. Vávrová, prim. K. Kalla
V Hradci Králové 13. října 2001

