
Zápis z jednání výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 08. 10. 2021 
 

Přítomni telekonferenčně (abecedně a bez titulů): 

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

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

Omluveni: J. Dušková, T. Jirásek 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) Diskutována byla problematika neplacení členských příspěvků. Výbor i revizní komise se shodli 

na tom, že dlouhodobí neplatiči členských příspěvků (nedoplatek za více než 12 měsíců) budou 

dle platných stanov ČLS JEP osobně čí písemně vyrozuměni (na korespondenční nebo 

emailovou adresu), v případě neuhrazení poplatků budou po dalších 2 měsících vyloučeni. 

2) J. Laco informoval o výsledcích voleb předsednictva české pobočky IAP (J. Laco – předseda, J. 

Dušková - pokladník, J. Ehrmann, I. Staniczková-Zambo), které byly zveřejněny v čísle 3 

časopisu SČP.  Bývalý pokladník V. Mandys předal nově zvolenému předsednictvu veškerou 

agendu. IAP spolu se SČP převzala záštitu nad nastávajícím Seminářem mladých patologů 

v Litomyšli i Sjezdem českých patologů v Olomouci. 

3) V rámci problematiky IVDR je očekávána schůzka, kterou bude iniciovat MZČR. Situace je 

nadále beze změn. 

4) P. Dundr informoval o přípravě jednání s plátci ohledně výkonů prediktivní diagnostiky a NGS. 

5) J. Laco informoval o postupu vznikajících guidelines, dokončena byla oponentura 

doporučených postupů diagnostiky amyloidu 

6) M. Trnková informovala o retrospektivní analýze udělených ocenění SČP a ČLS JEP 

7) M. Trnková informovala o připravovaném jednání na komisi pro výkony, která bude zasedat 2. 

12. 2021. 

Aktuality: 

 

1) Byl diskutován požadavek České hematologické společnosti ČLS JEP (prof. MUDr. Jiří Mayer, 

CSc - předseda, MUDr. Dana Mikulenková – Vedoucí laboratorní sekce ČHS) o sdílení výkonů: 

87513 Stanovení cytologické diagnózy I. stupně obtížnosti 

87518 Stanovení cytologické diagnózy II. stupně obtížnosti 

87525 Stanovení cytologické diagnózy III. stupně obtížnosti 

 

Výbor se sdílením uvedených výkonů souhlasí při dodržení podmínek, že výkony budou 

realizovány v akreditované laboratoři odbornosti 818 (Laboratoř hematologická), a nositelem 

výkonu bude lékař L3.  

 



2) Výbor diskutoval požadavek MUDr. Dany Mikulenkové týkající se vyjádření výboru SČP 

k připravovaným novým výkonům odb. 818:  

a) 96898 - analýza tělních tekutin  –  celkový počet buněk na analyzátoru – výbor SČP 

souhlasí, z pohledu naší odbornosti proti výkonu nemá námitky   

b) 96899 - analýza tělních tekutin – preklasifikace diferenciálního počtu buněk na analyzátoru 

a jeho klasifikace morfologem -  výbor SČP se zavedením tohoto výkonu nesouhlasí.  

Zdůvodnění: celá tato diagnostika by měla být v rukou kvalifikovaného morfologa 

(patologa, klinického cytologa), a to včetně preanalytické a analytické fáze, která může 

zejména při zastižení nádorových či sporných elementů a potřebě imunohistochemického 

vyšetření a/nebo hodnocení prediktivních markerů (na úrovni molekulárně-biologických 

metod i IHC) zcela kritická.   

 

3) Výbor byl informován, že se revizní komise seznámila s průběžným hospodaření SČP za rok 

2021 a souhlasí bez námitek. 

4) J. Zámečník informoval výbor, že ediční plán časopisu je plněn a hospodaření je uspokojivé 

5) P. Dundr blahopřál jménem výboru a RK J. Zámečníkovi k nástupu do funkce přednosty Ústavu 

patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol.  

Výbor schválil nové členy: Kateřina Ambrosová, Adam Šafanda, Myroslav Huniuk, Jakub Beybl 

Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční 19. 11. telekonferenčně od 9 hod a 17. 12. 2021 

prezenčně od 10hod v knihovně Hlavova ústavu v Praze. 

Zapsala: Eva Sehnálková 

 


