
Zápis z jednání  Výboru SČP ČSL JEP ze dne 28.2.2020 

 

Přítomni (abecedně a bez titulů): 

Členové výboru: O. Daum , P. Dundr., J. Dušková, P. Fabián, T. Jirásek, D. Nováková-Kodetová,  

R. Matěj, M. Trnková, J. Zámečník 

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

Omluvena: D. Cempírková 

Nepřítomna:  K. Benková   

 

Kontrola zápisu z minulého jednání  

1) Kontinuálně probíhá příprava guidelines. Autoři jednotlivých budou znovu kontaktováni J. 

Lacem s dotazem na stav přípravy. 

2) Probíhá příprava voleb do výboru a revizní komise SČP ČLS JEP – pověřen MUDr. Kollár. 

3) Byla diskutována problematika kutivace výkonů a přípravy nových výkonů, zejména: a) 

navýšení frekvenčního omezení u kódu 87231; b) zavedení technické komponenty 

cytologického vyšetření; c) navýšení frekvenčního omezení u kódů 87433, 87435, 87437; d) 

příprava nového kódu pro přípravu, vyhledání, odeslání materiálu na konzultační či 

prediktivní vyšetření.  M. Trnková připraví potřebné podklady pro komisy pro výkony při MZ. 

4) Proběhla revize normy 15189 (od 2021) – nastudováním změn v aktualizované verzi pověřeni: 

Dušková, Fabián, Trnková 

5) Revize MKN – probíhá diskuze mezi zástupci ÚZISu a výboru SČP. 

6) J. Laco informoval o definitivní zprávě o hospodaření SČP za rok 2019, kterou předložila D. 

Nováková-Kodetová, a kterou RK vzala na vědomí bez námitek. 

7) Po Semináři mladých patologů v Litomyšli proběhne v souladu se stanovami plenární schůze 

SČP, kde budou členům společnosti předány souhrnné informace o aktivitách výboru a RK 

SČP za uplynulé období s následnou diskuzí. 

8)  Prof. Zámečník informoval o vyrovnaném hospodaření časopisu a o edičním plánu na příští 

rok. 

 

Aktuality: 

1) Výbor konstatuje, že nebyl oficiálně nijak informován o rozesílání plateb členských poplatků 

JEN elektronickou cestou (bez papírové poštovní poukázky). Výbor pověřil vypracováním 



informací pro členy SČP P. Dundra s tím, že informace budou uveřejněny v aktualitách na 

stránkách společnosti (viz také Příloha č. 1 tohoto zápisu)  

2) Výbor schválil nominaci nové učebnice Patologie (Zámečník J. a spol.) na Cenu 

předsednictva ČLS JEP za nejlepší publikace roku 2019. Nominační formulář 

společně s jedním výtiskem bude zaslán do sekretariátu ČLS JEP (termín - do konce 

května 2020). 

 

Noví členové:   

MUDr. Pavel Hurník 

MUDr. Dominika Dugátová 

MUDr. Ljubov Kastnerová 

MUDr. Barbora Mičulková 

MUDr. Andrea Straková Peteříková 

             Prof. MUDr. RNDr. Ondřej Slabý 

MUDr. Jana Vlčková 

MUDr. Kateřina Weberová 

 

Výbor odsouhlasil zrušení členství: 

MUDr. Denisa Hrčková Drozdková 

MUDr. Petr Vácha 

                           

                

Termín další schůze výboru SČP a revizní komise:  17. 4. 2020 od 10 hod. na Albertově – prezenčně. 

 

Zapsala: Eva Sehnálková 

 

 


