
Zápis z jednání výboru a revizní komise SČP ČSL JEP ze dne 26.10.2018  
 
 
Přítomni (abecedně a bez titulů):  
Členové Výboru: O. Daum , P. Dundr., J. Dušková, P. Fabian, T. Jirásek, D. Nováková-Kodetová, R. 
Matěj, M. Trnková, I. Zambo  
Členové Revizní komise: K. Benková, D. Cempírková, J. Laco, E. Sehnálková 
Omluveni: J. Zámečník 
Hosté: J. Prausová, J. Mužík 
 
Kontrola zápisu z minulého jednání:  

1) VZP se zatím nevyjádřila k upřesňujícím podmínkám nasmlouvání kódu 87626 - „vyšetření 
statim“.  

2) VZP se zatím nevyjádřila k tzv. „balíčkům“ pro prediktivní testování nádorů. 
3) pilotní kolo nového cyklu EHK pro histochemická a přehledná barvení se uskuteční v nejbližší 

době (preparáty budou rozeslány účastníkům cyklu EHK Her-2 IHC, kteří projevili zájem). 
4) Guidelines: v časopise SČP vyšel doporučený postup pro tumory děložního hrdla. Příprava 

dalších guidelines nadále pokračuje, prefinálně jsou připraveny guideline na nádory hlavy a 
krku a nádory měkkých tkání.  
 

 
Aktuality: 

1) NOR: hosté doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D. MBA (Česká onkologická společnost) a RNDr. 
Jan Mužík Ph.D. (ÚZIS) informovali o nové metodice změn v organizaci sběru dat NORu platné 
od 1.1.2019. https://www.uzis.cz/zavazne-pokyny/narodni-onkologicky-registr-pokyny-
obsahu-datove-struktury 
Výbor s nimi problematiku obsáhle diskutoval. Novou metodiku, která vychází ze zákonné 
normy, výbor podporuje a souhlasí s přechodným obdobím roku 2019, kdy bude akceptována 
forma sběru dat písemná i elektronická, tedy zasílání výsledkových protokolů bioptických 
vyšetření s diagnostikovaným nádorovým postižením na ÚZIS. Výbor požádal zástupce ÚZIS, 
aby ÚZIS vypracoval závazný doporučený postup pro poskytovatele zdravotních služeb a 
jejich IT specialisty tak, aby zavádění nové metodiky elektronickou cestou do praxe zatížilo 
patology co nejméně. 

2) SEKK: Prof. A. Ryška žádá o nového supervizora v organizaci cyklů EHK HER-2. Výbor schválil 
MUDr. P. Fabiana, jehož zástupcem bude T. Jirásek. Byli navrženi také noví hodnotitelé cyklů 
EHK, kteří budou osloveni. 

3) Akreditace pracovišť: Výbor na podnět P. Fabiana diskutoval problematiku nemožnosti 
pracovišť patologie bez vlastního pitevního provozu získat akreditaci pro vzdělávání 
rezidentů. Výbor se domnívá, že akreditace pracoviště dle požadavků pro „Základní kmen 
patologický“ nově uveřejněných ve sbírce zákonů (viz např. 
https://www.mzcr.cz/dokumenty/ve-sbirce-zakonu-vysla-vyhlaska-o-vzdelavani-lekaru-
v%C2%A0zakladnich-kmenech_16109_1.html) i dle požadavků pro akreditaci ve VP Patologie 
(aktuálně je připravována změna VP) by měla být při zajištění pitevního provozu smluvní 
cestou možná, problematiku je ale nutno probrat s akreditační komisí (AK). Akreditace je však 
plně v gesci Akreditační komise při MZČR. Výbor tedy požádal o stanovisko předsedkyni AK 
prof. A. Skálovou jejíž názor je následující: „ Akreditace pracovišť patologie pro vzdělávání ve 
kmeni i pro specializační přípravu je dle názoru AK možná i v případě smluvního zajištění 
pitevního provozu“. 

4) Výbor diskutoval problematiku fyzické přítomnosti/nepřítomnosti odečítajícího patologa na 
pracovišti v rámci smluv se zdravotními pojišťovnami – výbor se domnívá, že přítomnost 
patologa na pracovišti je nutná pouze pro určité výkony (přikrojení materiálu, peroperační 
biopsie), jinak je odečtení bioptických nálezů možno v rámci příslušného úvazku i vzdáleně a 
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fyzická přítomnost patologa na pracovišti tedy není nutná. Přístup by měl být identický jako 
v případě oboru radiodiagnostika, kde je vzdálené odečítání výsledků vyšetření oficializováno 
a mělo by býti zakomponováno do požadavků při uzavírání smluv se ZP. Dále se výbor 
domnívá, že vzhledem k technickému rozvoji lze akceptovat diagnostiku prováděnou 
prostřednictvím telepatologie (např. hodnocení celotkáňových skenů histologických 
preparátů v PC). Výbor pověřuje M. Trnkovou přípravou podkladů. Problematika bude po 
důkladné analýze řešena se zdravotními pojišťovnami. 

5) Výbor diskutoval problematiku molekulárních vyšetření v rámci diagnostického procesu 
(indikace patologem), v rámci doplňujících vyšetření v rámci indikace multidisciplinárním 
týmem a prediktivních vyšetření. Výbor vnímá situaci zejména v prvních dvou kategoriích 
jako chaotickou, nepřehlednou a nedořešenou.  Po přípravě podkladů a jejich důkladné 
analýze výbor na příštím jednání rozhodne o dalším postupu směrem k plátcům. 

6) ČNeoS: P. Dundr po konzultaci s odborníky na neonatologickou patologii odeslal stanovisko 
výboru jako odpověď na dotaz ohledně problematiky přerušení pupečníku místopředsedovi 
České neonatologické společnosti JEP dr. M. Čihařovi:  Plod s placentou není nutné předávat 
s nepřerušeným pupečníkem. Pupečník by však neměl být přerušen v místě suspektních lézí 
(např. trombóza, ruptura, pravý uzel, hemangiom, varixy) a k vyšetření musí být dodány 
všechny jeho části. 

7) Výbor vyslovil podporu II. národnímu kongresu gastrointestinální onkologie s mezinárodní 
účastí, který je pořádán Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP a bude se konat 
v Praze 2. a 3.11.2018. https://www.gioncology2018.org/  

8) Výbor podporuje snahu Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP o novelizaci prací 
tzv. Katalogu prací u VŠ nelékařů pracujících ve zdravotnických laboratořích a souhlasí 
s navrženou změnou, tedy s vytvořením 14. a 15. platové třídy pro laboratorní pracovníky. 

9) SPAM: Výbor upozorňuje členy SČP na potřebu kontroly spamové pošty s ohledem na 
hromadně rozesílané zprávy SČP. Tyto zprávy jsou téměř ve 100% doručeny, ale jen asi ve 25 
% přečteny, protože jsou často identifikovány jako SPAM. Jako odesílatel těchto zpráv je 
uvedena Společnost českých patologů (no-reply@patologie.info). 

10) Novelizace: Na podnět výboru bylo do novelizace zákona č. 372/2011 Sb. navrhnuto v § 81 o 
archivaci materiálu doplnění bodu:  f) pro potřeby zdravotní péče. 
 
Zdůvodnění: Nikde není specifikována potřeba archivace bioptického a nekroptického 
materiálu pro účely zdravotní péče. Archivní materiál je zcela zásadní pro mnoho 
zdravotnických úkonů, např. modifikace léčebných postupů při využití moderních metod tzv. 
biologické léčby, pro potřeby tzv. „druhého čtení“, pro porovnání primární nádorové léze a 
metastáz, pro přípravu kontrolní tkáně a podobně. 
 

11) Referenční laboratoře: Aktualizovaný seznam Referenčních laboratoří a spektra 
vyšetřovaných markerů byl umístěný na webových stránkách společnosti: 
http://www.patologie.info/standardy/36 

12) Posuzovatelé: Výbor projednal akutní nedostatek posuzovatelů NASKL i ČIA a nutnost řešit 
tento stav. P. Dundr osloví přednosty jednotlivých pracovišť se žádostí o součinnost s 
navržením a jmenováním nových posuzovatelů. Jedná se o zcela zásadní potřebu pro 
fungovaní systému akreditací, které potřebuje každé pracoviště. 

13) Stipendia: Výbor souhlasí s využitím 350,- tis. Kč z prostředků spravovaných Česká patologie, 
z.s., pro účely stipendií na Evropský kongres patologie. Podmínky pro stipendia, včetně jejich 
výše, počtu a kritérií pro udělení budou diskutována na příštím setkání výboru v prosinci 2018 
a uveřejněna v příštím zápise. 

14) Podpora vydání nové národní učebnice patologie: Výbor souhlasí s využitím 50,- tis. Kč 
získaných ze zisku z reklam uveřejněných v časopise společnosti na podporu vydání nové 
národní učebnice (hlavní editor prof. Zámečník). V učebnici bude uvedeno poděkování za 
podporu spolu s logem SČP ČLS JEP. 
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15) Výbor schválil tyto nové členy Společnosti českých patologů ČLS JEP:  

                                                          MUDr. Ruslan Bikbulatov 
                                                          MUDr. Jakub Kovářík 
                                                          MUDr. Michal Petras 
                                                          MUDr. Marta Powell 
                                                          MUDr. Adéla Stehlíková 
                                                          MUDr. Jana Kopejsková 
              Změnu údajů nahlásila: MUDr. Daniela Nováková Kodetová 
                                                           
              O zrušení členství požádala: MUDr. Ludmila Hornofová 
 
Další schůze výboru SČP a revizní komise se uskuteční 14. 12. 2018 telekonferenčně v 9:00.  
Zapsala: Eva Sehnálková 
 
 
 


