
Zápis z jednání  Výboru SČP ČSL JEP ze dne 04.05.2018 

 

Přítomni (abecedně a bez titulů): 

Členové Výboru: O. Daum , P. Dundr., J. Dušková, T. Jirásek, D. Nováková-Kodetová, R. Matěj, M. 

Trnková,  J. Zámečník 

Členové Revizní komise:  D. Cempírková, J. Laco, E. Sehnálková, I. Zambo 

Omluveni:  K. Benková, P. Fabián 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) Dokument VZP:  Výbor vyslovil souhlas s připomínkovanou verzí dokumentu  „Vedení  

zdravotnické dokumentace v odb. 807/823 k výkonům hrazeným z prostředků veřejného 

zdravotního pojištění“ a o svém souhlasu informoval VZP. Výbor SČP konstatuje, že během 

jednání VZP akceptovala všechny jeho připomínky a v tuto chvíli je dokument na VZP, jeho 

definitivní verze aktuálně není k dispozici.  

2) Guidelines: V novém čísle časopisu 2/2018 bude distribuován první z připravované řady. 

Výbor konstatuje, že zatím není k dispozici česká verze TNM-8 – v aktuálně vydaných 

guidelines je uvedena anglická verze, na vydání české verze zatím čekáme. Výbor pověřuje P. 

Fabiána o zjištění aktuálního stavu vydání české verze. 

3) EHK:  M. Trnková vypracovala návrh „Doporučení společnosti SČP ČLS JEP k EHK resp. 

Mezilaboratornímu porovnávání“, který Výbor projednal, připomínkoval a schválil. M. 

Trnková tento dokument předloží  ČIA a NASKL.  

4) T. Jirásek pověřen komunikací se SEKK v souvislosti s nově připravovaným programem EHK na 

speciální (histologická, histochemická) barvení, jehož bude garantem. 

5) Příprava „balíčků“ pro prediktivní testování nádorů: Výbor odsouhlasil návrh vykazování 

prediktivního testování nádorů v podobě „balíčků“ tak, jak jej na žádost VZP připravila 

pracovní skupina ve složení Daum, Dundr, Matěj, Ryška, Fabián. Výbor pověřuje P. Dundra 

k iniciaci setkání s VZP o k dalšímu jednání o této problematice. 

Aktuality: 

1) GDPR : Výbor na základě dopisu Mgr. M. Chrápavé z IBA diskutoval problematiku registru 

KELLY s GDPR a souhlasí, aby IBA byla správcem osobních údajů. Výbor požaduje smluvní 

zajištění s definováním rozsahu, pravomocí a odpovědností v souvislosti s vlastnictvím dat 

v registru. Dále Výbor souhlasí s používáním pseudonymních dat v registru. 

2) Přednostní vyšetření vzorků:   Byl projednán podnět z členské základny o nenasmlouvání kódu 

87626 - „vyšetření statim“ více pracovištím. Výbor vyhodnotil argumenty VZP jako 



neodůvodněné a pověřil P. Dundra vypracováním nesouhlasného stanoviska, které bude 

zasláno na VZP. 

3) SEKK virtuální skla:  Na základě výsledků ankety SEKK (o využívání virtuálních skel v rámci 

vyhodnocení cyklů programu VIB - Všeobecná imunohistochemie – barvení) se výbor přiklání 

k tomu, že naučné fotografie a virtuální skla již nebudou standardní součástí vyhodnocení.                                            

Poznámka: Ze 74 obeslaných účastníků odpovědělo 25, z toho většina materiály nevyužívá. 

4) Problematika nasmlouvání sdílených kódů s odborností 816: Výbor bere na vědomí 

komplikovanost problematiky nasmlouvání sdílených kódů odbornosti 816 pracovištím 

patologie (odb. 823). Nastalou situaci výbor vnímá velmi negativně (nejasnosti 

s nasmlouváním výkonů jednotlivým pracovištím, rozdílný přístup zdravotních pojišťoven...) a 

konstatuje, že metody cytogenetiky a molekulární biologie jsou nedílnou součásti našeho 

oboru (nejen s ohledem na prediktivní testování nádorů, ale bez použití těchto metod 

v některých případech nelze udělat správnou diagnózu). Výbor SČP však aktuálně nemá 

reálné možnosti, jak situaci ovlivnit, jedná se o bilaterální smluvní ujednání mezi pracovišti a 

plátci. Výbor SČP však bude situaci monitorovat. 

5) Hospodaření  2017:  Členové Revizní komise prostudovali a schválili zprávu a výsledek 

hospodaření SČP na základě podkladů dodaných  D. Novákovou – Kodetovou. 

6) Členské příspěvky:  Předseda RK J. Laco informoval o stavu placení členských příspěvků. 

7) Ceny SČP:  Výbor schválil komisí vybrané výherce Hlavovy, Lamblovy a Bednářovy ceny, kteří 

budou zveřejněny v časopisu SČP, a kterým budou ceny předány na 25. Sjezdu českých a 

slovenských patologů v listopadu 2018 v Mikulově. Výbor souhlasí s vyplacením částky 

10 000,-Kč pro výherce Hlavovy a Lamblovy ceny a 5 000,-Kč pro výherce Bednářovy ceny. 

8) Časopis:  P. Zámečník informoval o připravovaném edičním plánu, vydávání Guidelines, stálé 

nutnosti sponzoringu časopisu  

9) Noví členové:  Miroslav Koblížek, Markéta Miesbauerová, Jana Válkyová a  Martina 

Baněčková (členství odsouhlaseno 12.4.2018 – mailem per rollam). Výbor vzal na vědomí 

další obdržené změny osobních údajů členů SČP. 

10) Nominace: Výbor nominuje knihu „Patomorfologie chorob kostí a kloubů“ autorů Ctibor 

Povýšil, Ivo Mařík, Alena Maříková, Martin Horák na Cenu předsednictva ČLS JEP, z.s. za 

vědecké práce 

 

Termín další schůze výboru SČP a revizní komise se uskuteční  22.6.2018 prezenčně (Hlavův ústav). 

 

Zapsala: Eva Sehnálková 

 

 


