
Zápis z jednání Výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 17.12. 2021 
 

Přítomni prezenčně (abecedně a bez titulů): 

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

Zámečník 

Členové revizní komise: D. Cempírková, K. Kamarádová, J. Laco  

Omluveni: A. Ryška, E. Sehnálková, I. Staniczková-Zambo 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) Výbor znovu diskutoval problematiku neplacení členských příspěvků.  I přes opakované 

urgence plateb ze strany Výboru budou u neplatičů zahájeny formální kroky k vyloučení ze 

SČP ČLS JEP. Jmenovitě se jedná o tyto členy s nedoplatkem za období delší než 12 měsíců 

(abecedně a bez titulů): I. Baltasová-Zapletalová, M. Gachechiladze, F. Havlíček, L. Peychl. 

 

2) Prof. Laco informoval o výsledcích voleb IAP, další jednání IAP následuje po schůzi Výboru a 

RK 

 

3) Problematika IVD-R: s ohledem na implementaci IVD-R vznikla pracovní skupina „Aliance pro 

IVD-R“ na úrovni všech zainteresovaných odborných společností v čele s prof. Tomášem 

Kalinou. Výbor SČP tuto iniciativu vítá, jako zástupce za SČP byl výborem nominován P. 

Dundr.  

 

4) Výbor pověřil dr. Trnkovou vytvořením pracovní skupiny pro revizi užívání výkonových kódů 

ze stávajícího sazebníku a revizi frekvence jejich užívání s ohledem na případné potřeby 

frekvenčních změn do budoucna. Členové pracovní skupiny – M. Trnková, D. Cempírková, P. 

Dundr, T. Jirásek, R. Matěj, P. Fabian. 

 

5) Guidelines: – prof. Laco informoval o stavu příprav guidelines pro amyloidózu (autor doc. 

Honsová), které byly po revizi oponenty zaslány doc. Honsové k finálním úpravám. 

Prostředky, které se na podporu vydávání guidelines podařilo sehnat v roce 2017, jsou již 

vyčerpány, P. Dundr informoval o situaci týkající se nově iniciovaných žádostí o podporu. 

  

6) Členové RK se seznámili s výsledky hospodaření SČP, výsledky byly odsouhlaseny všemi členy 

RK  

 

7) Časopis –prof. Zámečník informoval o stavu časopisu, v přípravě jsou dvě čísla věnovaná 

gastrointestinální patologii a zdůraznil problémy s nedostatkem papíru a opakovaným 

krachem tiskáren  

 

Aktuality: 

1) Stipendia na ECP: Evropský sjezd patologů se koná 3.9. - 7. 9. 2022 ve Švýcarsku (basilej). V tuto 

chvíli není jasné, jestli sjezd proběhne prezenčně, distančně, nebo v hybridním módu. Výbor 



diskutoval problematiku a rozhodl se pro vypsání stipendií, která však budou přidělena pouze 

v situaci, že sjezd bude plně PREZENČNÍ. Pro přidělení stipendií výbor sestavil kritéria, která 

jsou shodná jako v minulém období. Hodnotící komise pro přidělování stipendií bude pracovat 

ve složení: P. Fabian, J. Laco, J Dušková. Podmínky pro přidělení stipendií jsou v příloze č. 1. 

Přihlášky je možné posílat do 15. 3. 2022. 

 

2) Výbor diskutoval problematiku postgraduálního specializačního vzdělávání (atestace) a 

pověřil předsedu SOR, prof. MUDr. Radoslava Matěje, Ph.D., aby byla na příštím zasedání 

SOR prodiskutována problematika nastavení standardizovaných pravidel pro průběh 

atestačních zkoušek 

 

3) Sjezd českých patologů a Sjezd histologických laborantů v organizační gesci prof. Dundra a 

prof. Matěje se bude konat v listopadu 2022, termín a místo konání budou upřesněny.   

 

4) Výbor vyslovuje podporu 23. Semináři mladých patologů 2022 (Litomyšl, 1-2.4. 2022) 

 

5) ČLS JEP informuje o nových webových stránkách ČLS JEP včetně vytvoření medailonků členů 

Výborů a RK společnosti, v případě nesouhlasu s uvedením fotografie a osobních údajů je 

možné vyjádřit nesouhlas na jungwirthova@cls.cz 

Cílem je elektronizace schvalovaní nových členů online, náhled na profily členů, do budoucna 

bude možná aktualizace korespondenčních adres a kontaktních údajů na centrále ČLS online 

 

6) Prof. Dundr informoval o vzniku iniciativy ze strany České onkologické společnosti a CZECRIN 

(doc. Demlová) s cílem vytvoření registru dat onkologických pacientů, kteří byli řešeni v rámci 

tzv. molekulárních tumor boardů. Výbor pověřuje pracovní skupinu ve složení (P. Dundr, P. 

Fabian, R. Matěj, A. Ryška, J. Zamečník, O. Slabý) účasti na dalších jednáních.  

 

7) Výbor diskutoval problematiku papilárních uroteliálních lézí močového měchýře se 

zaměřením na správné kódování v MKN klasifikaci při diagnóze neinvazivního papilárního 

karcinomu (8130/2), tj. jestli u této diagnózy vykazovat pod kódem D09.9 nebo C67.9. 

Konsenzus v rámci jednotlivých pracovišť patologie v ČR není. Výbor pověřuje P. Dundra, aby 

inicioval jednání na úrovni dalších odborných společností, kterých se toto týká (Česká 

urologická společnost a Česká onkologická společnost ČLS JEP). Snahou je sjednocení 

reportování napříč všemi pracovišti. 

 

8) Výbor znovu diskutoval rovněž problematiku kódování prekanceróz děložního čípku H-

SIL/CIN2 versus CIN3 a jejich kódování jako N87.1/N87.2 versus D06.9, diskuze problematiky 

s potenciálem standardizace reportování bude tématem dalšího jednání Výboru.  

 

9) Noví členové: 0 

 

8) Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční: 

18.2.2022 pátek, distančně 9:00 

22.4.2022 pátek, distančně 9:00 

10.6.2022 pátek, prezenčně v 10:00, Opava (případně hybridní jednání, dle situace) 

 

Zapsala: Kateřina Kamarádová 

mailto:jungwirthova@cls.cz

