
Zápis z jednání Výboru SČP ČSL JEP ze dne 17. 2. 2023 
 

Přítomni (abecedně a bez titulů): 

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

J. Zámečník 

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

  

Kontrola zápisu z minulého jednání 

1) Výbor diskutoval problematiku IVDR. Aktuální stav problematiky je nezměněn. Čeká se na 

vyjádření z centrálních evropských institucí zabývajících se danou problematikou, zejména 

s ohledem na kritéria týkající se LDT a jejich validace, které by mělo být do 6/2023. 

2) M. Trnková informovala o dalším jednání Rady poskytovatelů zdravotní péče a zástupci MZ ČR. 

Výbor vypracuje metodiku pro odečítání bioptických/cytologických nálezů z digitalizovaných 

preparátů z monitoru a tato bude zveřejněna na webových stránkách SČP (patologie.info). 

3) Byl diskutován termín a náplň sjezdu „48. Sjezd českých patologů a 26. Sjezd České společnosti 

histologických laborantů“, který se bude konat na podzim 2023 ve Zlíně. Přesný termín a místo 

konání budou upřesněny na webových stránkách SČP. 

4) Výbor pověřuje P. Dundra o kontaktování zástupců VZP s ohledem na možnost nasmlouvání 

kódu 87626 (statim). 

5) P. Dundr informoval o jednání se zástupci Výboru České společnosti lékařské biochemie a 

Společností lékařské genetiky. Bylo dosaženo konsenzu, který byl následně diskutován a 

schválen zástupci ČOS. Výbor pověřuje p. Dundra k dalšímu společnému jednání uvedených OS 

s plátci. 

6) J. Zámečník informoval o náročné situaci s ekonomikou časopisu SČP v kontextu současné 

krizové ekonomické situace a o edičním plánu časopisu na další období. 

7) M. Trnková informovala o proškolení posuzovatelů ČIA 16. 2. 2023 v nové normě 

s přechodným obdobím do 2/2024.  

 

Aktuality: 

1) Výbor diskutoval aktuální personální minima a jejich zařazení do Věstníku MZ ČR. Výbor 

pověřuje P. Dundra přípravou podkladů, které budou vycházet z původních personálních minim 

SČP a následně budou diskutovány. 

2) Bylo řešeno další vydávání a aktualizace stávajících guidelines: aktuálně se chystají guidelines 

týkající se problematiky kolorektálního karcinomu (T. Jirásek, K. Kamarádová).  



3) Revizní komise se seznámila na základě podkladů poskytnutých prof. Duškovou se stavem 

hospodaření SČP za období 2/2022- 1/2023 a vzala jej na vědomí bez připomínek.  

4) Výzva k zaplacení členských příspěvků ČLS JEP na rok 2023 byla zaslána emailem dne 26. 2. 

2023. 

5) Výbor schválil jako novou supervizorku SEKK pro ER/PR MUDr. T. Shatokhinu. 

6) Výbor nominoval do Rady Národního screeningového centra M. Trnkovou 

7) Výbor nominoval do Komise pro program screeningu kolorektálního karcinomu K. 

Kamarádovou 

8) Výbor nominoval do Komise pro program screeningu karcinomu děložního hrdla M. Trnkovou 

a J. Duškovou 

9) Výbor vyjadřuje souhlas a podporu nominace prof. C. Povýšila Společností pro pojivové tkáně 

ČLS JEP zastoupenou prof. Maříkem na Cenu Jana Evangelisty Purkyně. 

 

Noví členové: Pavlína Urbanová 

 

Termín další schůze výboru SČP a revizní komise:   

05. 05. 2023 od 9hod telekonferenčně,  

23. 06. 2023 od 10hod prezenčně na Hlavově ústavu. 

Zapsala: Eva Sehnálková 

 


