
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP  

17. 10. 2016 v 11,00 hod. - Hlavův ústav, Praha 

 

 

Přítomni (abecedně):  

členové výboru: doc. Daum, prof. Dundr, prof. Dušková, doc. Jirásek, prim. Kodetová, doc. Matěj, 

prim. Trnková, prof. Zámečník 

členové revizní komise: prim. Benková, prim.  Cempírková, doc. Laco, prim. Zambo  

omluveni: prim. Fabian, prim. Sehnálková  

 

1) Jednání ohledně organizace multidisciplinární konference „Mutation Day“ pokročilo, termín byl 

stanoven na 1. - 2. 12. 2016 v Hradci Králové v Novém Adalbertinu. Jednaní prof. Ryšky s p. Kulhavým, 

zástupcem organizátora, dopadla úspěšně a rozpočet akce se výrazně snížil.  

 

2) Prof. Zámečník informoval členy výboru o fungování a aktivitách o.s. Česká patologie, o právních 

náležitostech a vztahu k výboru SČP.  

 

3) Byla diskutována situace registrů Magister a Kelly. Vzhledem k tomu, že není zcela jasné, jaká je 

subjektivita registrů, není jisté, kdo by měl mít právo registry spravovat a s daty nakládat. Výbor 

požádá prof. Ryšku o ujasnění formálních náležitostí správy.  

 

4) Nutnost aktualizovat a doplnit doporučené postupy (guidelines) byla podrobně diskutována, výbor 

pověřil doc. Laca a doc. Dauma připravením formátu a harmonizací postupné aktualizace stávajících a 

koordinace tvorby nových. Prof. Zámečník nabídl možnost publikování guidelines v České a Slovenské 

patologii ať už jako souhrnného čísla, či jednotlivě. 

 

5) Výbor projednal a schválil nové možné posuzovatele pro ČIA – doc. Jirásek, dr. Domín, dr. Grega a 

pro NASKL – dr. Veselá. 

 

6) Byla diskutována otázka nepodkročitelných minim. Otázka jejich revize a úprav bude ještě 

diskutována a zvážena po posouzení všech aspektů. 

 

7) Prof. Zámečník informoval o fungování časopisu a možnostech jeho rozvoje. 

 

8) Výbor projednal možnosti zpětné vazby členské základny k fungování výboru a SČP a pověřil prim. 

Trnkovou a prim. Benkovou vypracováním dotazníku, který bude distribuován členům SČP.  

 

9) Prof. Ryška požádal o spolupráci na organizaci Panonského kongresu 15. - 19. 5. 2018, který se 

bude konat v Mikulově. Výbor jako další členy k prof. Ryškovi do lokálního organizačního výboru 

schválil prof. Dundra, doc. Dauma, doc. Laca a doc. Matěje. 

 

10) Výbor bere na vědomí, že 31. 10. 2016 se v Hradci Králové uskuteční praktický seminář 

k testování PD-L1 u plicních karcinomů. Na seminář bude navazovat advisory board (AB) zástupců 

referenčních laboratoří věnujících se prediktivní diagnostice u nádorů plic. Cílem tohoto AB 



je postulování závazné formy výsledkových protokolů vyšetření, jejich interpretace a jeho vykazování 

ZP. 

 

11) Výbor schválil novou verzi webových stránek SČP. Výbor pověřil doc. Jiráska jejich dozorováním a 

přípravou aktualizací kontaktních údajů na pracoviště a dalších neaktuálních dat. Před spuštěním 

nové verze doc. Jirásek připraví souhrn nutných změn pro p. Uhrina. 

 

12) Prof. Dundr seznámil výbor se situací ohledně funkčních licencí i s odpovědí prim. Korcové na její 

žádost o vyjádření k požadavku ZP na doklad funkční licence pneumocytologie. Odpověď je přílohou 

zápisu jako závazné stanovisko výboru k dané problematice.  

 

13) Výbor projednal žádost o stanovisko vedoucí Oddělení hygieny a epidemiologie FN Hradec 

Králové k potenciální infekčnosti materiálu zpracovávaného a vyšetřovaného ve Fingerlandově ústavu 

patologie. Názor výboru je, že k podrobné analýze problematiky se nemůže vyjádřit zcela 

jednoznačně. Na obecné úrovni nicméně lze konstatovat, že veškerý bioptický materiál je potenciálně 

infekční. Toto riziko se snižuje s ohledem na dobu fixace, velikost a charakter fixované tkáně a další 

faktory.  Výrazně nižší je po zpracování tkáně v autotechnikonu a zalití tkáně do parafinového bločku, 

nicméně existují i rezistentní patogeny, a proto je nutné považovat práci s fixovaným materiálem a 

parafinovými bločky za potenciálně infekční. Práce s nefixovaným materiálem v případě 

peroperačních biopsií je spojena s rizikem infekce samozřejmě, stejně tak je infekční pitva a procesy 

s ní spojené (odběr tkáně na vyšetření atd.). Výbor pověřil formulováním odpovědi prof. Dundra. 

 

14) Prim. Zambo upozornila na problematiku hodnocení imunohistochemických vyšetření a jejich 

interpretaci v rámci SEKK, zejména v posledním kole obecné imunohistochemie. Vzhledem k absenci 

prim. Fabiana bude záležitost diskutována v rámci příští schůze výboru. 

15) Prof. Dundr seznámil výbor s návrhem retrospektivního retestovaní pozitivních případů ALK a 

možnosti prospektivního dvojitého testování před nasazením biologické léčby inhibitory za finanční 

podpory fy Pfizer nad rámec úhrady ZP. Po diskusi výbor odmítl zpětné retestování a naopak podpořil 

prospektivní konfirmaci pozitivních výsledků.  

16) Prof. Dundr. informoval o nabídce nakladatelství Grada na novou učebnici patologie pro 

magisterské studium. Po diskusi výbor pověřil prof. Dundra komunikací s fakultními pracovišti 

ohledně potřeby a formy nových výukových materiálů. V úvahu připadá ponechat stávající status 

quo, aktualizace současné monografie, překlad anglické učebnice s eventuálním doplněním a 

komentáři či učebnice zcela nová. 

17) Představitelé pneumocytologické odbornosti požádali o nominace výboru SČP do zkušební 

komise v rámci udělování funkčních licencí. Za SČP byly nominováni prof. Dušková, která je zároveň 

nominována Společností klinické cytologie, a doc. Matěj. 

18) Prim. Trnková požádala výbor o vyjádření k výsledku revize VZP resp. vypořádání námitek 

k revizní zprávě, zaměřené na kontrolu úhrady vyšetřování HER2. Revizní zpráva je v rozporu s 

pravidly pro vykazování výkonů prediktivní patologie a indikace k vyšetřování resp. retestování HER2, 

uvedených v Doporučení SČP ČLS JEP. Výbor pověřil prof. Dundra k formulování odpovědi. 



19) Výbor schválil nové členy:  

MUDr. Róbert Ondruššek, MUDr. Jiří Dušek, MUDr. Dominik Gurín.  

20) Doc. Laco informoval o činnosti RK a o situaci ohledně placení členských příspěvků. Navrhl 

revokaci usnesení ohledně přidělování stipendií, zejména omezení při přidělování. Bude projednáno 

na příštím zasedání výboru. 

 

V Praze 17. 10. 2016 zapsal doc. Matěj 


