
Zápis z jednání Výboru a Revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 14.05.2021 
 

Přítomni (abecedně a bez titulů): 

Členové výboru: P. Dundr, J. Dušková, R. Matěj, O. Daum, P. Fabian, T. Jirásek, A. Ryška, J. Zámečník 

Členové revizní komise: D. Cempírková, K. Kamarádová, J. Laco, E. Sehnálková, I. Staniczková-Zambo 

Omluveni: M. Trnková 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) Výbor diskutoval kód 87695, který není určen pro referenční laboratoře. Ne všechny 

referenční laboratoře však mají nasmlouvány a provádějí všechna prediktivní vyšetření a 

musejí tedy také některé vzorky odesílat do jiné referenční laboratoře. Změna tohoto 

nastavení bude řešena při některém z dalších jednání s plátci. 

2) Na www stránkách VZP bude v dohledné době zveřejněn seznam indikací pro komplexní 

prediktivní testování metodou NGS. 

3) Výborem nominovaní zástupci (P. Dundr, A. Ryška, R. Matěj a T. Jirásek) iniciují původně 

odkládané jednání s plátci týkající se problematiky diagnostického (nikoliv prediktivního) 

testování metodou NGS u solidních nádorů.   

4) Problematika odečítání preparátů patologem mimo vlastní pracoviště: P. Dundr opakovaně 

oslovil náměstka VZP Ing. D. Šmehlíka, MHA, který zatím nereagoval, ing Šmehlík bude osloven 

s odstupem znovu. 

5) A. Ryška informoval o velmi úspěšném 4-th Meeting of the Pannnonian Working Group of 

Gastrointestinal Pathology konaném 7. - 8. 5. 2021 on-line (400 účastníků).   

6) J. Zámečník informoval o dodržování edičního plánu časopisu Česko-slovenská patologie. 

7) J. Laco informoval o stavu stále nezaplacených členských příspěvků, který souvisí s přechodem 

na hromadné e-mailové rozesílání informací o platbě. Výbor oficiálně požádá ČLS JEP o 

opětovné obeslání dlužníků. Pokud si členové SČP nejsou jisti svou platbou nebo výší dluhu, 

mohou e-mailem kontaktovat členskou evidenci ČLS JEP (p. Hanušovou nebo p. Havlíkovou 

viz https://www.cls.cz/clenska-evidence). 

8) Problematika české pobočky IAP bude diskutována v rámci příští schůze výboru a RK, tedy po 

skončení aktuálně probíhajících voleb do výboru IAP. 

9) Guidelines: práce kontinuálně pokračují.  Bude řešena aktualizace již stávajících, která jsou na 

www stránkách SČP. Vzhledem k tomu, že již nejsou k dispozici prostředky z původního 

grantového projektu na vydání doporučených postupů (guidelines), byla diskutována možnost 

vydávat budoucích guidelines v rámci časopisu jako supplementum. Prostředky by se sháněly 

individuálně na každé jednotlivé guideline. Výbor SČP tuto možnost podporuje. 

https://www.cls.cz/clenska-evidence


10) Výbor opakovaně diskutoval problematiku „KDP – klinických doporučených postupů“. Na 

žádost prim. MUDr. Šerclové výbor na KDP týkajících se chirurgické problematiky idiopatických 

střevních zánětů nominoval O. Fabiana a I. Vítkovou. Oponentury KDP uroteliáního karcinomu 

se ujme O. Hes a P. Fabian. Spolupráce na KDP k tématu Hodgkinova lymfomu se účastní V. 

Campr a K. Kamarádová. 

 

Aktuality: 

 

1) Před začátkem červnové schůze výboru a RK se bude konat schůzka s předsedkyní ČOS doc. J. 

Prausovou a zástupcem ÚZISu dr. Zvolským na téma způsobu vykazování pro NOR s ohledem 

na MKN-11 a MKN-O-3. Toto jednání začne v 10:00, následovat bude prezenční výbor. 

2) Výbor na základě požadavku AZV (Agentura pro Zdravotnický výzkum ČR) doporučí za SČP do 

panelu 3 (nádorové choroby) O. Dauma a K. Němejcovou, a do panelu 4 (neurovědy a duševní 

zdraví) J. Zámečníka. 

3) Byla diskutována problematika možnosti sběru anonymizovaných dat z hromadných výsledků 

vyšetření z  referenčních laboratoří.  Výbor nominuje pracovní skupinu (P. Dundr, R. Matěj, A. 

Ryška, P. Fabián, J. Zámečník a O. Daum) k vytvoření koncepce sběru dat s výhledem do 

budoucnosti (aspekty právní i finanční). 

4) Výbor diskutoval problematiku prediktivního testování PD-L1 i dalších prediktorů u 

nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC). Výbor si uvědomuje, že nadále existuje skupina 

pacientů s NSCLC, kteří nejsou testováni podle stávajících doporučení. Důvodů je více, 

v kompetenci výboru SČP je nicméně pouze stanovení pravidel pro toto testování po dohodě 

s ČOS, ČPFS a plátci. Výbor konstatuje, že pravidla jsou v současné době jasně stanovená a 

dostupná všem a v praxi by měla být dodržována.  

5) S ohledem na testování PD-L1 výbor SČP recentně vydal doporučení týkající se technických 

aspektů a reportování výsledků testování, které je v souladu s mezinárodními postupy. 

Doporučení pro testování PD-L1 je přílohou tohoto zápisu (Příloha č. 1), bude zveřejněno na 

webových stránkách společnosti v sekci standardy a v časopise ČS patologie. 

6) Výbor diskutoval nejasnosti týkající se problematiky komplexního molekulárního prediktivního 

testování metodou NGS, zejména s ohledem na jeho indikace. Po domluvě s ČOS ČLS JEP 

shrnujeme základní body týkající se tohoto testování (viz Příloha č. 2). 

 

Výbor schválil nové členy:  Zuzana Paličková, Barbora Píchová a Tomáš Kalinka. 

Výbor schválil snížení členského příspěvku z důvodu rodičovské dovolené: Šárce Rouchalové 

Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční prezenčně 25. 6. 2021 v 10 hod., v knihovně 

Hlavova ústavu v Praze. 

Zapsala: Eva Sehnálková 

 


