Zápis z jednání Výboru SČP ČSL JEP ze dne 27.10.2017

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

Kontrola zápisu z minulého jednání:
1) Dokument VZP „Vedení zdravotnické dokumentace v odb. 807/823 k výkonům hrazeným
z prostředků veřejného zdravotního pojištění“: prof. Dundr odeslal nesouhlasné stanovisko
výboru SČP ředitelce Odboru kontroly a zdravotní péče VZP MUDr. Bartíškové spolu
s připomínkami a zdůvodněním. Je plánována schůzka se zástupci výboru SČP a VZP (MUDr.
Bartíšková) se snahou o nalezení konsenzu. Schůzka proběhne 4.12.2017, za výbor jsou na
jednání nominováni: Dundr, Fabián, Matěj.
2) Guidelines : Výbor konstatoval, že příprava guidelines kontinuálně pokračuje, včetně získávání
finančních prostředků. Nutno počkat na novou verzi TNM 8.
3) ÚZIS : dr. Zvolský (zástupce ÚZISu) osobně na dnešním jednání prezentoval problematiku
nové verze TNM 8 a MKN-10. Dále podrobně prodiskutoval otázku sběru údajů z listů o
prohlídce zemřelého a apeloval na důležitost správného vyplňování. Požádal o spolupráci
patologů v rámci lepší informovanosti odborné veřejnosti. Bude realizováno na www
stránkách SČP.
4) Nové webové stránky SČP : výbor opět diskutoval dobu jejich realizace. Doc. Jirásek byl
pověřen komunikací s MUDr. Uhrinem s ohledem na finalizaci www stránek.
Nová kolonka: „Napsali o nás…“ - zveřejňování aktivit členů SČP v tisku, rozhlasu a televizi
spojené s propagací oboru byla již realizována.
Po definitivním přechodu na nové stránky bude všem členům SČP zaslán email:
a) s informací o nových stránkách,
b) o automatickém zasílání aktualit do e-mailu a možnosti aktivního odhlášení této služby

5) Neplatiči členských příspěvků : i přes opakované výzvy se stále vyskytují členové SČP, kteří
neplatí členské příspěvky. Výbor v souladu se stanovami ČLS JEP rozhodl o podniknutí kroků
k vyloučení členů, kteří nezaplatili déle než 12 měsíců, ze SČP. Bude postupováno dle platných
stanov ČLS JEP.

Jmenovitě se jedná o:
MUDr. Janoušek Milan
MUDr. Lenz Jiří, Ph.D.
MUDr. Maleček Miroslav
MUDr. Štěrba Jaroslav
doc. MUDr. Vernerová Zdeňka, CSc.

Aktuální témata:

1) Telekonference: výbor schválil zkušební provoz telekonference pomocí systému Skype, tuto
možnost všichni členové vítají a projednají s odděleními IT v jednotlivých nemocnicích.
Organizací byl pověřen doc. Tomáš Jirásek.
2) Časopis: prof. Zámečník informoval o edičním plánu časopisu Československá patologie, o
možnosti zřízení nové rubriky pro publikaci rezidentů. Finanční situace časopisu je vyrovnaná,
náklady jsou však vysoké a bylo by žádoucí sehnat další finanční podporu formou inzerce.
Zvýšení poplatků v tuto chvíli není aktuální, v budoucnu jej však vyloučit nelze.
3) Novela zákona č. 193/2017: byla diskutována problematika Novely zákona o pohřebnictví č.
193/2017, která se v několika bodech týká také pracovišť patologie. Užitečné odkazy o
doporučených postupech ze stránek Ministerstva pro místní rozvoj budou zveřejněny na
webových stránkách SČP.
http://mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Pohrebnictvi/Casto-kladene-dotazy/Kproblematice-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb
4) Referenční laboratoře: SČP nebude nadále vydávat doporučení jednotlivým laboratořím pro
zařazení do sítě tzv. „referenčních laboratoří“. Toto není v kompetenci výboru SČP, podpůrné
stanovisko výbor poskytne na žádost příslušné ZP po splnění veškerých náležitostí laboratoře.
S případnými požadavky na zařazení jednotlivých laboratoří do stávající sitě je nutné se
obrátit na příslušné zdravotní pojišťovny.
5) Pannonský sjezd: nominace do pre-meetingové GIT sekce – výbor souhlasí s navržením
MUDr. Magdalény Dubové
6) Výbor obdržel požadavek ČIA na vyjádření se k EHK: vypracováním byla pověřena MUDr.
Trnková, následně bude toto projednáno na výboru a stanovisko spolu s pravidly sděleno
příslušným orgánům ČIA. Dále je třeba ozřejmit nutnost archivace výsledkových protokolů
bioptických a autoptických vyšetření a povinnost archivace parafinových bloků a preparátů.
Bude konzultováno s Právním oddělením ČLK.

7) Prof. J. Dušková informovala o svém článku „Proměny patologie od dob Purkyňových“ .
Rukopis prošel vnitřním připomínkovým řízením- po zapracování připomínek, které poskytli
prof. Dundr, prof. Povýšil, doc. Matěj, as. Stříteský a korektuře anglického souhrnu rodilým
mluvčím byl článek zaslán prof. P. Suchardovi, šéfredaktorovi ČLČ.

8) Členská základna SČP: výbor schválil přijetí nových členů:
MUDr. Martin Baník
MUDr. Miroslava Flídrová
MUDr. Ladislav Hadravský
MUDr. Monika Manethová
MUDr. Barbora Mášiková
MUDr. František Moštěk
MUDr. Rosina Vejdová
O snížení členských příspěvků požádala MUDr. Helena Skálová (výbor souhlasí)

9) Další schůze výboru se uskuteční 5.1.2018 v 10.00 hod telekonferenčně – Skype či prezenčně
(Hlavův ústav) – bude upřesněno
Zapsala: dr. Eva Sehnálková

