Zápis z jednání Výboru SČP ČSL JEP ze dne 05.01.2018 (telekonference)

Přítomni (abecedně a bez titulů):
Členové Výboru: O. Daum , P. Dundr., J. Dušková, P. Fabián, T. Jirásek, D. Kodetová, R. Matěj, M.
Trnková, J. Zámečník
Členové Revizní komise: D. Cempírková, J. Laco, E. Sehnálková, I. Zambo
Omluvena: K. Benková

Kontrola zápisu z minulého jednání:
1) Dokument VZ „Vedení zdravotnické dokumentace v odb. 807/823 k výkonům hrazeným
z prostředků veřejného zdravotního pojištění“. Proběhla schůzka s ředitelkou Odboru
kontroly a zdravotní péče VZP MUDr. E. Bartíškovou, které se za výbor SČP zúčastnili Dundr,
Fabián, Matěj. Členové výboru i RK odsouhlasili průběžné výsledky jednání a pověřují
jmenované členy výboru SČP k dalšímu jednání. Výbor rovněž odsouhlasil znění oficiální
odpovědi na požadavky VZP. Definitivní závěry z jednání a finální stanovisko bude zveřejněno
na stránkách SČP.
2) Guidelines: Výbor konstatoval, že příprava guidelines kontinuálně pokračuje. Nutno počkat
na novou verzi TMN 8. Guidelines budou vydávána postupně.
- Výbor konstatuje, že se i přes veškerou snahu nepodařilo zajistit dostatečnou finanční
podporu pro vydání všech guidelines tiskem. Vybraná guidelines budou vydána tiskem
(distribuovaná spolu s časopisem) i dostupná ve formě pdf; zbylá budou pouze ve formě pdf
dostupná na www stránkách SČP.
3) Byla diskutována problematika povinného tzv. II. čtení vybraných diagnóz. Výbor konstatuje,
že v současné době není definováno jako povinné II. čtení u žádné diagnózy. Výbor
neshledává za účelné ani vhodné povinné II. čtení zavádět – záleží na volbě každého
pracoviště, které má možnost požádat o II. čtení v případě diagnostických nejasností na jiném
jím vybraném pracovišti; navíc existuje možnost II. čtení na žádost klinika (a možnost II. čtení
na žádost pacienta – i když tady nejsou nastavené úhradové mechanismy). Stávající systém
tzv. II. čtení pokládá výbor za zcela dostatečný.
4) Nové webové stránky SČP: Definitivní přechod již proběhl. Výbor diskutoval problematiku
rozesílání hromadných emailů: nedostali všichni členové SČP. Bude řešeno se správcem dr.
Uhrinem.
5) Neplatiči členských příspěvků: J. Laco informoval o vyřešení téměř všech případů
6) Telekonference: Dnešní jednání proběhlo poprvé pomocí systému Skype ke spokojenosti
všech zúčastněných členů výboru i revizní komise. Způsob se osvědčil, bude využíván i
nadále místo sítě telekonferenčních zařízení využívané do podzimu loňského roku.

7) Časopis: J. Zámečník informoval o edičním plánu časopisu Československá patologie – např.
série článků o cytologii, frozen section,… Hospodaření časopisu je vyrovnané.
8) Novela zákona o pohřebnictví č. 193/2017: Užitečné odkazy o doporučených postupech ze
stránek Ministerstva pro místní rozvoj byly zveřejněny na webových stránkách SČP.
9) Pannonský sjezd: Výbor projednal kritéria pro stipendia, která budou zveřejněna na
webových stránkách SČP. Dále byly projednány požadavky organizačního a vědeckého výboru
na aktivní prezentace účastníků z ČR.
10) Výbor obdržel požadavek ČIA na vyjádření se k EHK: Výbor nesouhlasí s povinností EHK
zaměřené na diagnostické výstupy. Forma mezilaboratorního porovnání je v tomto kontextu
nevyhovující a přenáší formální požadavek do praxe v podobě neúměrné zátěže pro všechna
pracoviště. Názor výboru je, že cílem EHK formou mezilaboratorního porovnání v tomto
případě nemá být hodnocení shody diagnostických výstupů, ale hodnocení metodik, na které
neexistuje jiný etablovaný program EHK – konkrétně tedy základního barvení HE a dále
speciálních barvení. Výbor pověřuje M. Trnkovou v této problematice k jednáním se zástupci
ČIA. Jako možná alternativa byla diskutována možnost přípravy série histochemických
vyšetření v rámci cyklů SEKK, supervizorem zodpovědným za tento cyklus by byl T. Jirásek.
Problematika EHK včetně cyklu histochemie bude diskutována na příštím jednání výboru po
výsledcích jednání M. Trnkové se zástupci ČIA.
11) Odborný výbor ČIA: dr. M. Trnková informovala o schůzce Odborné komise ČIA za
účasti ředitele ČIA Ing. Růžičky. Komise se transformovala ve Výbor, všichni členové obdrželi
nové pověření. Výbor schválil nové posuzovatele Doc MUDr. Tomáše Jiráska, MUDr. Richarda
Domína, akceptovala závěry harmonizační schůzky odborných posuzovatelů patologie. Byla
diskutována problematika sdílených výkonů ve vztahu k akreditaci, dále novela zákona
96/2004 Sb., kde je zrušen systém registrací pro laborantky, jejich kompetence určuje
vedoucí laboratoře. Dále domluveno přidávání molekulárně genetických markerů v rámci
jedné metody pomocí flexibility (stejný model i u genetiků).
12) Členská základna SČP: nebyli přijati žádní noví členové SČP.

Aktuality:
1) Prediktivní patologie: Výbor vzal na vědomí informaci P. Dundra o výsledcích prvního jednání
s VZP o tzv. „balíčcích“ v prediktivní patologii. Práce na přípravě „balíčků“ a jednání s VZP
budou pokračovat v rámci pověřené pracovní skupiny.
2) Požadavek z komise MZd pro Národní program screeningu cervikálního karcinomu: J. Dušková
informovala o jednání komise, kde její předseda dr. Dvořák požadoval, aby patologové
realizovali hlášení nálezů konizátů děložních čípků do centrálního registru. Zároveň upozornil,
že obdobný požadavek (hlášení výsledku konizátu ) bude i přes očekávaný protest požadovat
jako povinnost i pro ošetřujícího gynekologa v ČGPS. Výbor SČP požadavek projednal a jeho
stanovisko je rezervované, jedná se o další administrativní zátěž. V případě oficiálního
požadavku ze strany ÚZIS je nicméně výbor připraven k jednání za předpokladu úhrady

nákladů spojených se zadáváním údajů do registru. Dalším jednáním byla pověřena J.
Dušková.
3) Sazebník zdravotních výkonů: Na základě domluvy s VZP výbor diskutoval náplň kódu 87221.
Výbor vnímá potřebu změny kódu tak, aby byl z jeho definice přesně jasný účel. Přípravou
podkladů ke změně byla pověřena M. Trnková.
4) Hospodaření: Výbor i revizní komise vzali na vědomí a odsouhlasili výsledek hospodaření SČP
za rok 2017 prezentovaný D. Kodetovou.
5) Činnost RK: Výbor vzal na vědomí a odsouhlasil zprávu Revizní komise o činnosti SČP za rok
2017. (vypracoval předseda J. Laco)
6) Termíny dalších schůzí výboru SČP se uskuteční: 2.3. 2018 – telekonferenčně
4.5.2018 – telekonferenčně
22.6.2018 – prezenčně ( Hlavův ústav)
Zapsala: Eva Sehnálková

