
Zápis z jednání  Výboru  SČP ČSL JEP ze dne  17.4.2020 
 

Přítomni (abecedně a bez titulů): 

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

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

Omluveni:  K. Benková ,  O. Daum, D. Nováková-Kodetová, J. Zámečník 

Kontrola zápisu z minulého jednání 

1) Kontinuálně probíhá příprava dalších guidelines. 

2) Výbor i RK schválili informace volební komise. 

3) M. Trnková informovala o schůzce pracovní skupiny pro Sazebník výkonů MZČR která se 

konala 5. 3. 2020, kde se společně se Společností klinické cytologie ČLS JEP předkládali 

výkony pro HPV testaci v rámci screeningu v 35 a 45 roce života do té doby negativních žen. 

Tento požadavek vyšel z Komise pro screening ca děložního hrdla MZČR a je založen na 

doporučení WHO k eliminaci karcinomu děložního hrdla. Výkony byly schváleny, jejich 

uvedení do praxe bude odviset od schválení změny screeningového schématu – resp. vložení 

těchto dvou testů do stávajícího schématu cytologického screeningu.  

4) Tým specialistů ve složení Dušková, Fabián, Trnková se intenzivně věnoval revizi normy 

15 189 (platné od 2021). Shledal, že navržená revize má charakter spíše formálního 

uspořádání normy a jejích požadavků a nenašel žádnou zásadní změnu, kterou by bylo nutné 

připomínkovat. 

5) Výbor SČP se omlouvá členům, že kvůli omezením plynoucích z nouzového stavu nebyla 

realizována plenární schůze plánovaná po skončení Semináře mladých patologů v Litomyšli. 

Jakékoliv podněty členů je možné zaslat emailem předsedovi SČP. 

Aktuality: 

1) Informace o postupu při úmrtí a pitvě pacientů s pozitivitou covid-19 vydané 19. 3. 2020 

Ministerstvem zdravotnictví ČR byly zveřejněny na www stránkách MZ ČR i SČP ČLS JEP. 

2) Vzhledem k nouzovému stavu v ČR byla diskutována problematika realizace Sjezdu českých 

patologů v tomto i následujících letech. Výbor po diskuzi s organizátorem letošního 

plánovaného 43. sjezdu českých patologů v Olomouci rozhodl o jeho přesunu na rok 2021. 

Přesný termín bude upřesněn.  

3) P. Dundr informoval o jednání s VZP ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a Společnosti 

českých patologů ČLS JEP na téma prediktivní diagnostika, které se konalo 5. 3. 2020 –  viz 

zápis zveřejněný na www stránkách. Byla ustanovena pracovní skupina, která vypracuje 

podklady pro komplexní prediktivní testování metodou NGS u vybraných diagnóz (karcinom 

plic, prsu a kolorekta) a připraví podklady k dalším jednáním v rámci odborné veřejnosti a 

následně s plátci. 



4) Byla diskutována problematika  SEKK.  P. Fabian a T. Jirásek informovali o programech, které 

zajišťují. 

5) Výbor bere na vědomí informaci volební komise týkající se nadcházejících voleb do výboru SČP 

ČLS JEP, s uvedeným harmonogramem souhlasí. 

 

Termín další schůze výboru SČP a revizní komise:  5. 6. 2020 telekonferenčně. 

Zapsala: Eva Sehnálková 


