
Zápis z jednání výboru Společnosti českých patologů ze dne 18. 4. 2019 (telekonference) 

Přítomni (abecedně a bez titulů):  

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

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

Omluveni: D. Nováková-Kodetová, J. Zámečník 

Nepřítomni: K. Benková  

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) 6. 4. 2019 byly na 21. semináři mladých patologů a 45. sjezdu českých patologů v Litomyšli 

předány Hlavova cena za rok 2018 dr. Michaelu Michalovi, za práci " Dysplastic Lipoma: A 

Distinctive Atypical Lipomatous Neoplasm With Anisocytosis, Focal Nuclear Atypia, p53 

Overexpression, and a Lack of MDM2 Gene Amplification by FISH: A Report of 66 Cases 

Demonstrating Occasional Multifocality and a Rare Association With Retinoblastoma. Am J 

Surg Pathol 2018;42:1530–1540" a Lamblova cena za rok 2018 dr. Michaelu Michalovi za 

práci " EWSR1-SMAD3–rearranged Fibroblastic Tumor: An Emerging Entity in an Increasingly 

More Complex Group of Fibroblastic/Myofibroblastic Neoplasms. Am J Surg Pathol 

2018;42:1325–1333".  

2) 6. 4. 2019 na 21. semináři mladých patologů a 45. sjezdu českých patologů v Litomyšli bylo 

uděleno čestné členství  SČP ČLS JEP doc. MUDr. A. Chlumské, CSc. 

3) Prof. Dundr informoval o pokračování prací na tvorbě edukačního portálu IAP, který 

připravuje a zajišťuje prof. Ryška. 

4) Výbor souhlasí s udělením Bednářovy ceny za rok 2018 prof. MUDr. J.  

Duškové, CSc., FIAC spojené s vyplacením finanční odměny 5 tis. Kč. 

 

 Aktuality: 

1) 13. 3. 2019 proběhlo společné jednání VZP ČR, SZP ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP 

a SČP ČLS JEP na téma prediktivní diagnostiky, kterého se zúčastnili prim. Trnková a prof. 

Dundr. Zápis z tohoto jednání i z jednání ze dne 30. 1. 2019 viz Příloha 1 a Příloha 2 tohoto 

zápisu. 

2) Výbor diskutoval problematiku diagnostických molekulárně-patologických vyšetření a 

vykazování této zdravotní péče plátcům s ohledem na nejednotnost v přístupu plátců 

k nasmlouvání příslušných kódů pod odborností 807_823 i na existenci některých 

„souběžných“ kódů pod odborností 816 a 823. Výbor pověřuje prof. Dundra oslovením 

zástupců vybraných pracovišť věnujících se molekulární diagnostice (nikoliv tedy pouze 

prediktivnímu testování) s cílem pokusit se o sjednocení kódů a vytvoření podkladů pro 



plátce umožňujících jednotný přístup k nasmlouvání příslušných vybraných kódů pracovištím 

patologie (tedy pod odborností 807_823).  

3) Výbor diskutoval žádost Mgr. Jany Vaculové, Ph.D., prezidentky České asociace zdravotních 

laborantů o stanovisko Společnosti českých patologů ČLS JEP týkající se připravovaných 

Akreditovaných kvalifikačních kurzů (AKK), kurzu „Laboratorní metody v ochraně a podpoře 

veřejného zdraví“ a kurzu „Odborné laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného 

zdraví“, kterými se má získat odborná způsobilost k výkonu povolání zdravotní laborant. 

Stanovisko výboru bude odesláno Mgr. Janě Vaculové, Ph.D. (znění stanoviska viz Příloha 3 

tohoto zápisu). 

4) Byla diskutována žádost RNDr. J. Mužíka, PhD., z ÚZIS ČR o personální zajištění výuky 

přednášky „ Hlášení NOR -  význam parametrů. Patologické nálezy, kontrolní vazby a vztahy 

v datech NOR.“ v rámci certifikovaného kurzu „NÁRODNÍ ONKOLOGICKÝ REGISTR (NOR). 

SBĚR A VALIDACE DAT.“ za SČP ČLS JEP pro Prahu a pro Brno. Koordinace této aktivity se 

ujme O. Daum.  

5) Výbor diskutoval žádost RNDr. J. Mužíka, PhD., z ÚZIS ČR o předávání dalších užitečných 

charakteristik k vybraným novotvarům v rámci parametrických údajů zjišťovaných na 

pracovištích oboru patologie / cytologie, které by v rámci předávání údajů (nejen) do NOR 

bylo také vhodné sledovat (např. ER, PR, …, různé mutace, exprese, Gleasonovo skóre,…).  

Členové výboru a RK došli ke shodě, výhledově a koncepčně je předávání dalších 

charakteristik možné, ale až po jednoznačném vyjasnění některých aspektů týkajících se 

parametrického zadávání a dostupnosti zadaných dat. V žádném případě není možné 

přenášet další administrativní zátěž na pracoviště patologie. Výbor pověřuje dalším jednáním 

s RNDr. J. Mužíkem, PhD., prof. Dundra. 

5) Výbor vzal na vědomí informaci, že pokračuje příprava doporučených postupů (guidelines) 

pro další topiky. V nejbližší době budou vydána doporučení pro diagnostiku nádorů plic a 

urogenitálu. 

6) Revizní komise se seznámila s další průběžnou zprávou o hospodaření SČP  za rok 2018 a 

nemá připomínek. Dále prof. Laco informoval, že je zpoždění v rozesílání složenek k placení 

členských příspěvků - jde o problém ČLS JEP, který nejsme schopni ovlivnit. Někteří členové 

mají v členských příspěvcích přeplatky (budou informováni o výši přeplatku); o vrácení 

přeplatku lze požádat pomocí  formuláře, který lze stáhnout na adrese 

http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni  

7) Výbor projednal problematiku pořádání Českých sjezdů patologů - viz otevřený dopis 

předsedy společnosti (příloha č. 4). 

http://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni


8) Výbor upozorňuje, že od 1. 1. 2019 vstoupila v ČR v platnost 8. verze TNM klasifikace a její 

používání je povinné. Viz: 

http://www.uzis.cz/system/files/NOR_Informace_o_TNM8_v20180817.pdf  

9) Výbor schválil nového člena společnosti - MUDr. Václav Stejskal 

Další schůze výboru SČP a revizní komise se uskuteční dne 21. 6. 2019 prezenčně v 10:00 hod na 

Ústavu patologie 1. LF UK v Praze.  

zapsali: E. Sehnálková a P. Fabian 

 

http://www.uzis.cz/system/files/NOR_Informace_o_TNM8_v20180817.pdf

