
Zápis z jednání Výboru SČP ČSL JEP ze dne 20.4.2017 

 

Přítomni (abecedně): 

Členové Výboru: O. Daum, P. Dundr, J. Dušková, T. Jirásek, R. Matěj, M. Trnková, 

D. Kodetová a J. Zámečník telekonferenčně 

Členové revizní komise: J. Laco, D. Cempírková, K. Benková, E. Sehnálková 

Omluveni: I. Zambo, P. Fabian 

 

Kontrola zápisu předchozího jednání: 

1) Výbor schválil všechny žadatele o stipendia na ECP v Amsterodamu 

2) Výbor diskutoval nedostatek finančních prostředků na stipendia pro vzdělávací akce 

na další období. Výbor pověřil doc.Matěje, aby se ve spolupráci s prof. Ryškou 

pokusil oslovit firmy k získání finančních prostředků na stipendijní fond, které by byly 

určené na podporu Pannonského kongresu v Mikulově v r.2018, ECP v roce 2018 a 

následně dalších akcí. 

3) Výbor diskutoval přípravu guidelines a konstatoval, že probíhá dle předpokladů. Prof. 

Dundr pokračuje v získávání finančních prostředků pro jejich realizaci, v tuto chvíli je 

zajištěný příspěvek jedné firmy, další jsou v jednání. Výbor potvrzuje termín pro 

realizaci všech guideline do konce roku 2018. 

4) Byla diskutována problematika prediktivní diagnostiky nádorových onemocnění v tzv. 

referenčních laboratořích pro testování prediktivních markerů zejména s ohledem na 

fakt, že jsou nejasnosti ohledně úhrady některých testování a na výbor se obracejí 

patologové s dotazy na diskrepanční informace z různých zdrojů (guidelines, Modrá 

kniha, zápisy výboru ČOS, vyjádření plátců atd.). Výbor konstatuje, že problematika 

indikace prediktivního testování je v rukou klinických lékařů (zejména onkologů, 

pneumoonkologů) a v tuto chvíli čekáme na oficiální vyjádření výboru ČOS, který by 

měl problematiku projednávat s plátci na začátku května. Následně, pokud bude 

z tohoto jednání nějaký jasný závěr, bude vydáno oficiální stanovisko výboru SČP 

ČSL JEP. Aktuálně se tedy výbor k problematice nemůže vyjádřit.  

5) Diskuse o spolupráci s ÚZISem pro nepřítomnost MUDr. Fabiana odložena. 

6) Nové webové stránky SČP: dle informace od  doc.Jiráska budou MUDr.Uhrinem 

dokončeny během dubna, výbor bude před jejich spuštěním informován. 

7) MUDr.Trnková informovala výbor, že jednání s NASKL a ČIA týkající se 

nepodkročitelných personálních minim laboratoře cytologie ještě neproběhlo. 

8) Výbor schválil udělení Hlavovy ceny MUDr. Zdeňkovi Rohanovi, Ph.D. a Lamblovy 

ceny MUDr. Michaeli Michalovi, každému s finanční odměnou 10 000 korun. 

 

 

Aktuální témata:  

1) Výbor schválil MUDr. Kollára Marka z PAP IKEM jako nástupce MUDr. Soukupa 

v residentské komisi ESP. 

2) Předseda revizní komise doc. Laco referoval o výsledcích hospodaření:  

- placení příspěvků – je 57 neplatičů, výbor pověřil doc. Laca, aby vypracoval 

upozorňující e- mail pro neplatiče, rozesílání vyřídí sekretářka společnosti A. 

Gajdošová. 

- Revizní komise projednala výsledky hospodaření společnosti a neshledala žádné 

pochybení.  

3) Výbor projednal možnost automatického rozesílání novinek SČP ČSL JEP pro členy 

společnosti, kteří by o tuto aktivitu projevili zajem.Bude osloven MUDr.Uhrin 

ohledně možnosti realizace. 



4) Výbor diskutoval problematiku přípravy vyhlášky týkající se základního kmene 

našeho oboru. Výbor souhlasí s podklady, které připravil prof. Dundr jakožto stávající 

předseda Akreditační komise pro obor Patologie.  

5) Prof. Dundr informoval výbor o komunikaci s MZ týkající se požadavků na atestační 

práci dle VP 2009, 2011/15. Výbor bere na vědomí zamítavé stanovisko MZ týkající 

se žádosti AK o změnu požadavků na tuto práci. Dle vyjádření MZ nelze v uvedených 

VP nic měnit, tedy požadavky na atestační práci zůstávají pro tyto VP v nezměněné 

podobě. Prof. Dundr jako předseda AK pro obor Patologie informoval výbor, že 

v novém VP budou tyto požadavky změněny.  

Vzhledem k opakovaným dotazům lékařů v předatestační přípravě týkajících se právě 

atestační práce je komunikace s MZ in extenso přílohou zápisu. 

6) Členská základna SČP:  

      Výbor schválil nové členy (abecedně):  

MUDr. Jindřich Branžovský PhD. 

MUDr. Miroslav Důra  

MUDr. Tomáš Geryk 

MUDr. Markéta Kolečková 

MUDr. Dagmar Pohnětalová 

Schválil snížení příspěvků pro: 

MUDr. Duráňová  Kateřina  

MUDr. Delongová Patricia   

MUDr. Fialová Barbora 

Bere na vědomí změnu adresy:  

MUDr.  Barbora Goldová  

MUDr. Tetiana Shatokhila 

Schválil  zrušení členství:  

            MUDr. Daniel Housa, Ph.D. 

MUDr. Jan Tvrzník 

 

Další body:  

MUDr. Zámečník informoval o hospodaření časopisu, který hospodařil s přebytkem, 

jenž bude převeden do účetnictví na další rok. 

Byl diskutován ediční plán pro další čísla. 

 

Další schůze výboru se uskuteční 30.6.2017 telekonferenčně 9:00 hod. 

  

zapsala: MUDr. Dana Cempírková 

 


