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Vážené kolegyně, Vážení kolegové
ve FONSu číslo 2/2011 byl uveřejněn článek II. ročník Setkání „mladých“ klinických biochemiků v Písku 
- (P)písek v soukolí nebo blýskání na lepší časy a živá voda? bez uvedení autora a Prohlášení lékařů v oboru 
klinická biochemie
Zde jsou výňatky ze zápisů jednání výboru společnosti k dané akci a i k prohlášení lékařů. 
S pozdravem za výbor společnosti 

Tomáš Zima 

Zápis č. 6/2010
ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 2. 11. 2010
l Setkání mladých klinických biochemiků – Písek 24. -25. 2. 2011

Ø Prim. Malina oslovil výbor s návrhem akce pro mladé klinické biochemiky. Výbor společnosti se 
domnívá, že akce by měla být určena i pro mladé vysokoškoláky nelékaře a s orientačním věkovým 
limitem do 40 let.

Zápis č. 8/2011
ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 11. 1. 2011
l Setkání mladých biochemiků

Ø Pořadatelé zvou mladé klinické biochemiky-lékaře; případné dotazy, plynoucí z jednání, předloží 
zástupce akce výboru ČSKB na nejbližším jednání.

Zápis č. 9/2011
ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 15. 2. 2011
l Setkání mladých biochemiků

Ø Při jednání výboru bylo konstatováno, že o programu této akce nebyla členská základna dostatečně 
informována. Organizátor nezaslal výboru program akce, a tak výbor společnosti nemůže tuto 
akci garantovat.

Zápis č. 10/2011
ze schůze výboru ČSKB konané v Praze dne 16. 3. 2011
1. Závěry ze Setkání mladých klinických biochemiků – lékařů v Písku – výbor

l Výbor zastává názor, že v interdisciplinárním oboru klinická biochemie působí specialisté s různým 
pregraduálním i postgraduálním či specializačním vzděláním, vzájemná součinnost a harmonická 
symbióza mezi lékaři a nelékaři je pro rozvoj oboru žádoucí. Z těchto důvodů výbor považoval za 
důležité, aby se setkání mladých biochemiků v Písku účastnili mladí pracovníci působící v oboru 
bez ohledu na jejich pregraduální vzdělávání. 

l Otázka vzdělávání lékařů v oboru klinická biochemie 
q Problematika byla diskutována s předsedou AK prof. Průšou viz. bod č. 13 tohoto zápisu.
q Klinická činnost lékařů v oboru klinická biochemie je deklarována, jak ve schváleném, tak 

navrhovaném vzdělávacím programu v části 6.
q Dále jsou tyto činnosti uvedeny v koncepci oboru.

l Ambulance klinické biochemie 
q Vyhodnocení využívání kódu 881 řeší prof. Zima s Dr. Švecovou z VZP, jakmile budou výsledky 

známy, budou tyto informace zveřejněny. Předchozí informace je uvedena v zápise z prosince 
2010.
Ø Prof. Zima jednal s MUDr. Švecovou z ÚP VZP, která přislíbila pokračování projektu 

ambulance klinické biochemie 881 pro lékaře – klinické biochemiky.
Ø Výbor konstatuje, že až zásluhou tohoto a minulého výboru bylo přistoupeno k možnosti 

ambulantní činnosti lékařů v klinické biochemii. 
Ø Výbor vítá iniciativu pracovní skupiny pro řešení problematiky kódu 881 v ambulantní 

péče vedeného doc. Soškou. Výbor tímto doc. Sošku pověřuje a žádá jej, aby o této činnosti 
výbor průběžně informoval, a aby byl postup výborem schválen.
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l Výbor považuje za irelevantní, aby existovala pracovní skupina pro povinnost výuky KB na všech 
fakultách, neboť výuka Klinické biochemie je na lékařských fakultách v ČR zajištěna následov-
ně:
Ø Klinická biochemie jako povinný předmět: LF UK Plzeň; 1. LF UK; 2. LF UK; 3. LF UK
Ø Klinická biochemie jako povinně volitelný předmět: LF MU Brno; LF Palackého univerzita 

Olomouc; LF UK Hradec Králové
 Pokud by taková skupina vznikla, bylo by žádoucí, aby jednala s představiteli oboru na těch 

fakultách, kde to součástí povinného curicula není. 
l Pokud se týká návrhu vyhlášky o minimálním personálním vybavení pracovišť, jedná se o mini-

mální požadavky, tudíž je zřejmé, že počet a výše úvazků lékařů a analytiků bude dána potřebami 
a velikostí daného zdravotnického zařízení.
Ø Výbor opětovně žádá, aby Rada pro akreditaci klinických laboratoří projednala návrh ČSKB, 

aby v případě, že na pracovišti klinické biochemie pracuje lékař nebo analytik, který má 
specializaci ve dvou odbornostech, byla tato skutečnost považována za splnění personálních 
požadavků pro obě specializace, pokud dotyčný pracuje v laboratoři v úvazku 1.0. 

l Výbor vítá jakékoliv další aktivity pro rozvoj oboru, avšak s politováním konstatuje, že od minulého 
setkání mladých lékařů žádná konkrétní odborná aktivita k směrem ke společnosti nevzešla.

l Prim. Verner výboru sdělil, že sic podepsán na prohlášení si neuvědomuje, že by se kdy za toto 
prohlášení podepsal. Příloha č. 3

l Výbor žádá doc. Schneiderku, aby na příští zasedání předložil návrh registračního listu výkonu 
konzultace klinickým biochemikem.


