
Zápis z jednání  Výboru SČP ČSL JEP ze dne 30.6.2017 (telekonference) 

 

Přítomni (abecedně): 

Členové Výboru: P. Dundr., J. Dušková, T. Jirásek, D. Kodetová, R. Matěj, J. Zámečník 

Členové Revizní komise: D. Cempírková, J. Laco, E. Sehnálková, I. Zambo 

Omluveni:  K. Benková, O. Daum, M. Trnková 

Host: E. Honsová 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) Dokument VZP :  Doc. Honsová  informovala o dokumentu VZP „Vedení zdravotnické 

dokumentace v odb. 807/823 k výkonům hrazeným z prostředků veřejného zdravotního 

pojištění“.  V diskusi byl s obsahem dokumentu vyjádřen zásadní nesouhlas stejně jako byl 

vysloven zásadní nesouhlas s formou jednání VZP, která takto zásadní změny s výborem SČP 

vůbec neprojednala. Doc. Honsová byla pověřena písemným vypracováním a zdůvodněním 

nesouhlasného stanoviska, které pak bude zasláno představitelům VZP. 

2) Evropský projekt  „Progress Test“:  Výbor projednal  a vzal na vědomí evropský projekt 

v rámci  postgraduálního vzdělávání „Progress Test“.  Výbor se usnesl, že projekt v kontextu 

stávajícího postgraduálního vzdělávání nemá žádný praktický význam, nicméně může 

představovat jednu z mnoha možností sebevzdělávání a ověřování si znalostí. Za SČP se touto 

aktivitou bude zabývat prof. A. Ryška, který je členem výboru ESP. 

3) Stipendia: Výbor konstatoval, že stávající prostředky na podporu stipendií získané organizací 

ECP v Praze jsou vyčerpány. Možnost finanční podpory ze strany firem na obecný stipendijní 

fond není po několika jednáních s firmami reálná a výbor od dalších jednání odstupuje. Od 

nynějška tedy, pokud se nepodaří získat prostředky z jiných zdrojů, nebude podpora stipendií 

nadále možná. O vyjednání cílené podpory na Pannonský kongres v Mikulově 2018 se dle 

předchozí domluvy pokusí profesor Ryška. 

4) Guidelines : Výbor konstatoval, že příprava guidelines  kontinuálně pokračuje, včetně 

získávání finančních prostředků. 

5) ÚZIS : MUDr. Fabian bude spolupracovat na překladu nové revize TNM klasifikace. Na příští 

schůzi s osobní účastí členů (27.10.2017 v Praze, 10:00, Hlavův ústav) bude MUDr. Fabiánem 

pozván zástupce ÚZISu  MUDr. Zvolský, který bude informovat o projektu spolupráce s SČP. 

6) Nové webové stránky SČP : Výbor diskutoval neúměrně dlouhou dobu jejich realizace a stále 

odkládané spuštění.  Proběhla diskuze o formě zasílání aktualit členům SČP. Doc. Jirásek bude 

i nadále aktivně spolupracovat s MUDr. Uhrinem na finalizaci nových stránek.  



Prof. Zámečník navrhl zřízení nové kolonky: „Napsali o nás…“, kde budou zveřejňovány 

odkazy na aktivity členů SČP v tisku, rozhlasu a televizi spojené s propagací oboru. Realizace 

se ujme prof. Dundr. 

7) Neplatiči : Předseda revizní komise doc. Laco informoval o výsledku upozorňujících e-mailů 

pro neplatiče příspěvků, jejichž počet následně klesl. Neaktivní patologové – senioři si mohou 

požádat o snížení příspěvků, stejně jako patoložky na rodičovské dovolené. 

 

Aktuální témata: 

 

1) Telekonference: Výbor projednal možnost financování telekonferenčních zařízení formou 

grantových zdrojů získaných od firem. Podmínky možných grantů vzhledem k nedostatečné 

kapacitě organizovat edukační projekty touto cestou, které by získání podpory umožnily, 

nepokládá za realizovatelné. Každoroční shánění poměrně vysoké finanční podpory od firem 

je zatěžující a obtěžující, proto se členové výboru jednomyslně usnesli, že budou hledat jiné 

alternativy telekonferencí, případně budou všechny výbory prezenční formou. 

2) Výbor bere na vědomí  výsledky schůze UEMS , která se konala 13.5.2017 v Kodani, které se 

zúčastnil prof. Ryška a v jeho zastoupení informoval doc. Laco.  

3) Časopis: Prof. Zámečník informoval o edičním plánu časopisu Československá patologie a o 

získání finanční podpory na rok 2018. Výbor bere na vědomí informaci o problémech se 

získáváním podpory pro časopis formou reklam a děkuje prof. Zámečníkovi za úsilí, které 

v tomto směru vyvíjí. 

4) Členská základna SČP: 

Výbor schválil přijetí nových členů (abecedně): 

MUDr. Denisa Hrčková Drozdková                                                                                                 

MUDr. Ludmila Jurková                                                                                                                    

MUDr. Patrik Rulíšek 

 

5) Další schůze výboru se uskuteční 27.10.2017 v 10.00 hod – presenční  - na Ústavu 1. LF UK a 

VFN, Studničkova 2 , Praha 2; 5.1.2018 (dle situace presenční či telekonferenční – bude 

upřesněno). 

Zapsala: MUDr. Eva Sehnálková 


