Zápis z jednání SOR Patologie – 30. 10. 2018
místo jednání: Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol
přítomni osobně:

jako host:
omluveni:

nemáme zprávu:

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc.
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D.
doc. MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

1. Jednání zahájil stávající předseda SOR, prof. R. Kodet, který přivítal účastníky a tlumočil
omluvu ostatních členů SOR. Prof. Hermanová, prof. Mandys a prof. Ryška nejsou v termínu
jednání dostupní pro telekonferenci ani telefonicky. Aby se do specializačního vzdělávání
zapojila více 3. LF UK, prof. Mandys doporučil, aby se jednání zúčastnil nový přednosta
Ústavu patologie 3. LF UK, doc. MUDr. R. Matěj, Ph.D. Doc. Matěj byl přizván jako
pozorovatel jednání SOR.
2. R. Kodet informoval SOR o jednání předsedů SOR s členy KOR, které se uskutečnilo dne 12.
října 2018 v Hradci Králové. Předsedou KOR je v tomto roce doc. MUDr. St. Plíšek, Ph.D. Byla
probírána problematika dalšího vývoje specializačního vzdělávání. Oficiální zápis z této
schůze jsme neobdrželi. Účastnil se jí náměstek MZ ČR, prof. MUDr. Roman Prymula, CSc.,
Mgr. Zbyněk Podhrázký Ph.D., prof. Jan Škrha, Dr.Sc., doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., a doc.
MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. a další, zejména proděkani zodpovědní za specializační
vzdělávání na fakultách.
Termíny atestací budou zveřejněny počátkem roku 2019 na stránkách Ministerstva
zdravotnictví. Do té doby není možné zveřejňovat definitivní termíny atestací na stránkách
odborných společností. Atestace nelze konat o sobotách, nedělích a o svátcích. Změnu
předsedy SOR je nutné nahlásit KOR tč. doc. MUDr. St. Plíškovi, Ph.D. Složení komisí upravuje
vyhláška o atestačních zkouškách.
3. Na jednání SOR v Hradci Králové jsme byli vyzváni, abychom za své SOR dodali do 31. října
návrhy na organizátory předatestační stáže a termíny atestací v roce 2019. Po ověření
našeho předchozího plánu a e-mailové korespondence s dalšími členy SOR předseda R. Kodet
zaslal na adresu doc. MUDr. Stanislava Plíška, Ph.D., předsedy KOR, a jeho oddělení na
fakultě návrh na organizaci atestací pro rok 2019. Návrh je uveden níže, ale do oficiálního
vyvěšení na stránkách Ministerstva zdravotnictví na počátku roku 2019 je nutné jej chápat
jako neoficiální:

PATOLOGIE
program doškolování a atestací pro rok 2019
Jaro 2019:
Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Ústav klinické a molekulární patologie, Hněvotínská 3, 777 15 Olomouc
prof. MUDr. Z. Kolář, CSc.
8. 4. - 24. 5. 2019
21. 6. 2019
1. 4. - 5. 4. 2019

7-týdenní předatestační stáž
atestační zkouška
kmenový kurz Základy patologie

Podzim 2019:
Univerzita Karlova, 1.lékařská fakulta Praha a Všeobecná Fakultní nemocnice v
Praze
Ústav patologie, Studničkova 2, 128 00 Praha 2
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
23. 9. - 8. 11. 2019
7-týdenní předatestační stáž
9. 12. - 10. 12. 2019
atestační zkouška
18. 11. - 22. 11. 2019

týdenní kurz Základy patologie

4. Pro rok 2020 SOR navrhuje:
Jaro:
Podzim:

Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol
Šiklův ústav patologie, LF Plzeň UK

5. Přítomní členové SOR se shodli, že v dalších letech uvítají, aby se do specializační přípravy a
atestací zapojila též další pracoviště v ČR. LF Ostravské univerzity, LF Masarykovy univerzity a
3. LF UK. V Brně řeší otázku paní profesorka Hermanová s vedením fakulty. Na 3. LF UK je
předpoklad, že by Ústav patologie mohl zapojit od roku 2021.

6. SOR probral stanovisko k povinné účasti školitelů na atestacích. Tato problematika byla již
uvedena v zápise jednání SOR v roce 2017 2018. Podle novely zákona 95/2004 Sb., platné od
1. 7. 2017 je účast školitele u atestace povinná. Svého školitele zve školenec, a to na základě
pozvánky k atestaci zasílané fakultou školenci, která organizuje atestaci. Pověřené organizace
– lékařské fakulty cestovné školitelům neproplácí. Školitel není členem atestační komise; není
přípustné, aby zasahoval do průběhu zkoušky.

7. V praktické části atestace doporučujeme nadále hodnotit 20 bioptických preparátů, z toho
dva cytologické. Konsenzus SOR je, že pro úspěšné složení praktické zkoušky je nutné správné
vyhodnocení 17 preparátů.

8. SOR probral otázku ústního zkoušení Základů patologie místo testu podle nové vyhlášky o
kmenech, která vyšla 6. 10. t.r. Pan profesor Dundr připraví z komplexního dokumentu
vydaného pro všechny základní kmeny excerpta týkající se oboru patologie. Podle novely
zákona 95/2004 St. se soudní lékaři vzdělávají v Základním kmeni patologickém (30 měsíců

celkem), z toho musí přípravu absolvovat na odděleních patologie (18 měsíců) a na
odděleních soudního lékařství (6 měsíců). Pro nejbližší dva roky bude nadále platit zakončení
kurzu v praktickém provedení pitvy a její analýzy a testem se 100 otázkami. Míru úspěšnosti
v testu upravuje garant oboru daného pracoviště.
9. Předatestační stáž je pro další rok 7 týdenní, s platností nových předpisů bude 6 týdenní.
Nadále platí jednoměsíční pauza od absolvování stáže do termínu atestace.

10. Proběhla volba předsedy a místopředsedy SOR pro rok 2019. Jednomyslně byli pro funkční
období od 1. ledna 2019 zvoleni:
předseda –
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.
místopředseda –
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.

11. V diskusi prof. MUDr. A. Skálová informovala členy SOR o povinnosti pracovišť patologie, kteří
chtějí mít školence pro přípravu v Základech patologie, pracoviště pro tuto část specializační
přípravy akreditovat. Podmínky upravuje předpis, který bude zveřejněn na internetových
stránkách MZ ČR (str. věda, záložka - akreditace). Podobně tomu bude v budoucnu
s akreditací pracovišť pro další specializační vzdělávání, pořádání předatestační stáže a
následné atestace.

12. Další jednání v rámci SOR svolá nový předseda v roce 2019 podle potřeby, nejpozději v říjnu
2019, tak aby mohl být vypracován návrh specializačního vzdělávání v patologie na další
období a další otázky spojené s organizací a chodem vzdělávání.

Zapsali: R. Kodet, P. Poděbradská
V Praze 30. 10. 2018

