
Zápis z jednání výboru a revizní komise SČP ČSL JEP ze dne 14.12.2018 - telekonferenčně 
 
 
Přítomni (abecedně a bez titulů):  
Členové Výboru: O. Daum , P. Dundr.,  T. Jirásek, D. Nováková-Kodetová, R. Matěj, M. Trnková , J. 
Zámečník 
Členové Revizní komise:  D. Cempírková, J. Laco, E. Sehnálková 
Omluveni: K. Benková , J. Dušková , P. Fabian , I. Zambo 
 
 
Kontrola zápisu z minulého jednání:  
 

1) SEKK – proběhlo pilotní kolo EHK pro histochemii (HE a PAS), kterého se účastnily laboratoře 
z ČR i ze Slovenska. Hodnotiteli byli:  T. Jirásek, P. Kašparová, M. Trnková. Od 2/19 se stane 
standardem portfolia systému EHK pro oddělení patologické anatomie. 

2) VZP se stále nevyjádřila k upřesňujícím podmínkám nasmlouvání kódu 87626 - „vyšetření 
statim“.  

3) Příprava guidelines nadále pokračuje, prefinálně jsou připraveny guideline na nádory hlavy a 
krku a nádory měkkých tkání.  

4) P. Dundr oslovil přednosty četných pracovišť se žádostí o součinnost s navržením a 
jmenováním nových posuzovatelů. Byli schváleni noví posuzovatelé: pro NASKL – dr. Martin 
Dušek, pro ČIA – dr. Petra Kašparová, dr. Zdeněk Pavlovský a dr. Dušan Žiak. Tento počet je 
stále nedostatečný pro zcela zásadní potřebu pro fungování systému akreditací, které 
potřebuje každé pracoviště, proto bude P. Dundr pokračovat v oslovování dalších pracovišť. 
Zejména velká pracoviště s více zkušenými patology by se měla aktivně na systému podílet.  

5) Výbor diskutoval a sestavil kritéria pro udělení stipendií pro Evropský kongres patologie 2019 
(viz příloha č. 1), která budou čerpána přes ČLS JEP. Hodnotící komise pro přidělování 
stipendií bude pracovat ve složení: P. Fabian, J. Laco, D. Nováková-Kodetová.  
Výbor SČP upozorňuje na možnost získat stipendium od ESP pro rezidenty či PhD studenty 
s limitem věku 40 let. Kombinace obou stipendií je vítaná, jedincům, kteří získají stipendium 
z ECP, NEBUDOU kráceny prostředky na vedlejší výdaje ze zdrojů SČP.  

6) Nová připravovaná učebnice patologie – výbor schválil zakoupení jednoho výtisku nově 
připravované učebnice patologie (šéfeditor prof. Zámečník, vydání v roce 2019) pro každého 
člena SČP, který bude mít uhrazeny všechny členské příspěvky ke dni 30.4.2019. 
 

 
Aktuality: 

 
1) Nepodkročitelná minima SČP – výbor diskutoval potřebu aktualizace nepodkročitelných 

minim SČP pro pracoviště patologie (odb. 807_823). Byla jmenována pracovní skupina, která 
se bude problematice věnovat, ve složení: Daum, Dundr, Matěj, Ryška, Škapa, Trnková, 
Fabián  

2) Výbor vyjádřil podporu stanovisku Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP 
týkajícího se testování BRCA1/2 genů u pacientek s karcinomem ovaria: 
https://www.slg.cz/2018/testovani-mutaci-genu-brca1-a-brca2-pro-ucely-lecby-karcinomu-
ovarii 

3) Na základě stanov SČL JEP bylo ukončeno členství čtyřem členům SČP (Janoušek, Jezdinská, 
Maleček, Štěrba)  

4) Finanční podpora  -  P. Dundr informoval o podpoře firmy Pfizer na vydání guidelines. 
5) Hlavova a Lamblova cena – výbor vyhlašuje nominace na Hlavovu a Lamblovu cenu za rok 

2018 (viz příloha č. 2) 
6) Časopis – J. Zámečník informoval o vyrovnaném hospodaření Časopisu českých patologů. 

https://www.slg.cz/2018/testovani-mutaci-genu-brca1-a-brca2-pro-ucely-lecby-karcinomu-ovarii
https://www.slg.cz/2018/testovani-mutaci-genu-brca1-a-brca2-pro-ucely-lecby-karcinomu-ovarii


7) Výbor schválil tyto nové členy Společnosti českých patologů ČLS JEP:  
                                                          MUDr. Štěpán Cysař 
                                                          MUDr. Katarína Kuťková 
                                                          MUDr. Pavla Fuccillo 
                                                        
                   
 
Další schůze výboru SČP a revizní komise se uskuteční  28.2. a 18.4. 2019 telekonferenčně v 10:00  
                                                                                               a 21.6.2019 v 10:00 prezenčně.  
Zapsala: Eva Sehnálková 
 
 

 

 


