
Zápis z jednání Výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 18.2. 2022 
 

Přítomni prezenčně (abecedně a bez titulů): 

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

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

Omluveni: P. Fabian, A. Ryška, J. Zámečník  

 

Host:  Dr. Krebsová, O. Fabián -  prezentace problematiky náhlých srdečních úmrtí s návazností 
genetického vyšetření a jeho významu. Ve formě článku bude problematika prezentována v Česko-
slovenské patologii. Bude vypracován doporučený postup (nepodkročitelná minima týkající se pitvy 
srdce, indikace a odběr tkáně ke genetickému vyšetření, podmínky uchování tkáně atd) a zveřejněn 
také v časopise SČP. 

              

 
Kontrola zápisu z minulého jednání: 

 

1) Výbor opět diskutoval problematiku neplacení členských příspěvků. Situace se výrazně 
zlepšila. 

 
2) Na žádost prof. Laca výbor souhlasí s umístění nové ikony odkazující na českou sekci IAP na 

webových stránkách SČP. Prof. Laco bude kontaktovat MUDr. Uhrina a domluví se s ním na 
podmínkách. 

 
3) Problematika IVD-R: P. Dundr informoval o průběhu schůzky pracovní skupiny „Aliance pro 

IVD-R“ na úrovni všech zainteresovaných odborných společností, zástupci ČIA, MZČR, SUKL a 
CZEDMA. 

 
4) M. Trnková byla pověřena iniciací jednání s prof. Paličkou v kontextu IVDR s ohledem na 

postavení auditu NASKL vs. akreditace ČIA a možnosti pracoviště validovat LDT. 
 

5) T. Jirásek byl pověřen komunikaci s M. Budinou ohledně možnosti SEKK na nové vybrané 
molekulární metody. 

 
6) M. Trnková se zúčastnila jednání pracovní komise MZ ČR pro sazebník zdravotních výkonů 

15. 2., kde předložila požadavek na vložení věty do obecné části SZV, která by ujasňovala 
vztah smluvních a autorských odborností 823 a 807. Další – schvalovací- jednání proběhne 
17. 3. 2022. 

 Výbor pověřil M. Trnkovou k předložení výkonů prediktivní patolgie na komisi, za účelem 
uvedení těchto výkonů v sazebníku. 

 Dále M. Trnková připraví anketu o požadavcích jednotlivých pracovišť na případné změny 
frekvencí u jednotlivých kódů. Členové budou o zahájení ankety informováni emailem. 

 
7) Guidelines:  J. Laco informoval o finalizaci guidelines pro amyloidózu. V přípravě je 

aktualizace problematiky děložního hrdla, mléčné žlázy, hlavy a krku, apendixu. 
P. Dundr informoval o nově získaných prostředcích na podporu vydávání dalších guidelines. 

 
8) Členové RK se seznámili s ročními výsledky hospodaření SČP, které byly odsouhlaseny všemi 

členy RK. 
 

9) Výbor nemohl vydat konečné stanovisko k problematice papilárních uroteliálních lézí 
močového měchýře se zaměřením na doporučené kódování v MKN klasifikaci při diagnóze 
neinvazivního papilárního karcinomu (8130/2) (tj. jestli u této diagnózy vykazovat dle MKN-



10 kód D09 nebo C67). Zatím nebyla dodána stanoviska oslovených odborných společností 
(Česká urologická společnost a Česká onkologická společnost ČLS JEP). 

 
Aktuality: 

 
1. Hlavova a Lamblova cena – výbor vyhlašuje nominace na Hlavovu a Lamblovu cenu za rok 2021 

(viz příloha č. 1). Složení komise hodnotitelů:  T. Jirásek (předseda), R. Nenutil a O. Hes. 

2. P. Dundr informoval o problematice přípravy mírných modifikací stávajících algoritmů indikací 
prediktivního molekulárního testování vzniklých na podkladě dohody se zástupci ČOS, o 
diagnostickém molekulárním testování a o problematice molekulárního testování u karcinomu 
endometria  - jednání s plátci po asi 3měsíční pauze probíhají, v tuto chvíli bez jednoznačných 
závěrů.  

 
3. M. Trnková informovala o jednání s Radou poskytovatelů zdravotní péče a zástupci MZ ČR o 

telepatologii. Další jednání proběhne 7. 4. 2022. 
 

4. Výbor vyjadřuje souhlas a podporu nominace prof. C. Povýšila Společností pro pojivové tkáně 
ČLS JEP zastoupenou prof. Maříkem na Cenu Jana Evangelisty Purkyně.  

 
5. Byl diskutován sběr dat výsledků prediktivních vyšetření z laboratoří zařazených do sítě 

referenčních laboratoří. Výbor pověřuje Mgr. V. Kramáře, aby sbíral souhrnná anonymizovaná 
data z referenčních laboratoří. Tato data jsou určena pro potřeby výboru SČP a 
v anonymizované podobě pro všechny laboratoře, které jsou do sběru dat zapojené  

 
 

Noví  členové:   Dominika Fritzová, Radmila Janovská 
 

          Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční:  
         22.4.2022 pátek, distančně 9:00 

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

Zapsala: Eva Sehnálková 


