
Zápis z jednání  Výboru  a revizní komise SČP ČSL JEP ze dne 18.9.2020 
 

Přítomni (abecedně a bez titulů): 

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

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

Omluveni:  A. Ryška 

Hosté:  D. Nováková-Kodetová, L. Maňáková 

Volby (organizovala předsedkyně volební komise L. Maňáková): 

1) V tajné volbě byl zvolen předsedou výboru Pavel Dundr. 

2) V tajné volbě byl zvolen předsedou revizní komise Jan Laco. 

3) V tajné volbě byl zvolen místopředsedou výboru Pavel Fabian. 

4) Hlasováním byla zvolena pokladníkem Jaroslava Dušková. 

5) Hlasováním byl zvolen vědeckým sekretářem Josef Zámečník. 

6) Sekretářkou je i nadále paní Alena Gajdošová. 

7) P. Dundr poděkoval volební komisi zastoupené na místě L. Maňákovou za organizaci voleb. 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) Probíhají přípravy na schvalování nového kódu a o změnách frekvenčního omezení výkonů do 

systému SZV MZČR. 

2) Pokračují jednání k problematice komplexního prediktivního testování metodou NGS u 

vybraných diagnóz. 

Aktuality: 

1) Výbor řešil problematiku sdílených kódů. Pokud pracoviště jiné odbornosti chce používat kódy 

patřící v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pod kapitolu 807 – patologická 

anatomie a kapitolu 823 – laboratoř patologie, musí být akreditováno pod touto odborností, 

nebo musí mít příslušné kódy nasdílené s příslušnou laboratorní odborností, se kterou SČP 

kódy sdílí. V takovém případě je nutná akreditace v příslušné laboratorní odbornosti.  

2) Výborem bylo diskutováno reportování adenomů a dalších hraničních lézí do NORu. 

Spolupráce s ÚZIS aktuálně s ohledem na problematiku související s NOR neprobíhá, diskuze 

byla pozastavena, čekáme na vyjádření ÚZIS k diskutovaným bodům, zejména souvisejícím 

s klasifikací MKN-O.  

3) Výbor řešil možnosti alternativního hodnocení histopatologických preparátů distančním 

způsobem digitalizovanou formou. Problematikou se bude zabývat. 

4) Výbor SČP určil skupinu expertních pracovišť, jejichž výsledky by měly být využívány pro 

ustanovení konsenzuálních vztažných hodnot pro externí hodnocení kvality HER-2/neu, takto: 

všechny tzv. referenční laboratoře, které mají s pojišťovnami pro HER2 diagnostiku 

nasmlouvané kódy IHC certifikovaným kitem a FISH certifikovaným kitem musí dojít k 80% 



shodě, jinak je vzorek hodnocen jako neinterpretovatelný.  Aktuální seznam je k dohledání na 

stránkách VZP (a SČP).  

Noví členové:    Natálie Klubíčková, Dominik Hraboš 

Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční distančně 20. 11. 2020  a  15. 01. 2021 v 9:00. 

Zapsala: Eva Sehnálková 

 


