
 
Zápis z jednání Výboru SČP ČSL JEP ze dne 22.06.2018 

 
Přítomni (abecedně a bez titulů):  
Členové Výboru: O. Daum , P. Dundr., J. Dušková, T. Jirásek, D. Nováková-Kodetová, R. Matěj, M. 
Trnková, J. Zámečník  
Členové Revizní komise: K. Benková, D. Cempírková, J. Laco,  
Omluveni: E. Sehnálková, I. Zambo 
 
Kontrola zápisu z minulého jednání:  
1) Výbor projednal a schválil smlouvu s IBA k problematice GDPR při správě registru KELLY. Podpisem 
smlouvy je za výbor pověřen prof. Dundr.  

2) Nenasmlouvání kódu 87626 - „vyšetření statim“. Prof. Dundr zahájil jednání se zástupci VZP, Výbor 
předložil zástupcům VZP návrh podmínek upřesňujících vykazování tohoto kódu, jednání s VZP 
probíhají.  
 
3) EHK: M. Trnková vypracovala návrh „Doporučení společnosti SČP ČLS JEP k EHK resp. 
Mezilaboratornímu porovnávání“, který Výbor projednal, připomínkoval a schválil. Nadále již není 
požadováno mezilaboratorní porovnání „diagnostické shody“ formou výměny sad preparátů. M. 
Trnková tento dokument odeslala zástupcům ČIA a NASKL. Znění dokumentu bude uveřejněno na 
webových stránkách společnosti a je přílohou č. 1 tohoto zápisu.  

4) SEKK  

a) virtuální skla k cyklům VIB – všeobecná imunohistochemie – barvení: fotografie a virtuální skla již 
nebudou standardní součástí vyhodnocení. Technologie zůstává aktivní, v případě aktuální potřeby je 
možno ad hoc využít.  

b) vzniká nový cyklus EHK pro histochemická a přehledná barvení, supervizorem je doc. Jirásek. Na 
podzim t.r. se uskuteční pilotní kolo (preparáty budou rozeslány účastníkům cyklu EHK Her-2 IHC), 
které bude - jako vždy - zdarma.  Doc. Jirásek navrhl seznam expertů, kteří se budou střídavě podílet 
na vyhodnocování tohoto cyklu, Výbor tento seznam (prim. Zambo (FNuSA), prim. Pavlovský (FN 
Bohunice), prim. Fabian (MOÚ), dr. J. Janková (FN Olomouc), dr. Radoslava Tomanová (FN Ostrava), 
prim. Dolinská (nemocnice Zlín), Dr. Kašparová (FNHK), dr. Tučková (ÚVN), dr. Velenská (VFN), dr. 
Campr (FN Motol), dr. Sticová (IKEM, FNKV), prim. Trnková (AeskuLab Praha), dr. Bohuslava Šašková 
(FN Plzeň), prim. Vítková (KN České Budějovice), prim. Jirásek (KNL)) schválil.  

5) Příprava „balíčků“ pro prediktivní testování nádorů: Výborem schválený návrh byl prof. Dundrem 
předložen VZP, která jej v současné době posuzuje.   

6) Problematika nasmlouvání sdílených kódů: Výbor zastává neměnné stanovisko – sdílení kódů 
odbornosti 807/823 je možné pouze laboratorními obory, a to výhradně při naplnění 
nepodkročitelných minim a splnění podmínek řízení kvality dle normy ISO 15189 prokázané 
osvědčením o akreditaci (ČIA) či absolvováním auditu u NASKL. 

7) Guidelines: s příštím číslem časopisu vyjde doporučený postup pro tumory děložního hrdla. Další 
guidelines se připravují s ohledem na vydání českého překladu 8. revize TNM klasifikace (viz níže) 
dojde ke zrychlení  přípravy a tisku guidelines. Výbor bere na vědomí informaci doc. Jiráska a doc. 
Dauma, že problematika GIT bude dopracována až s novou WHO (předpoklad 2019).  

Aktuality:  



1) TNM klasifikace 8. vydání. Česká edice nové verze TNM klasifikace vyšla a je možno ji objednat 
(informace na http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/tnm-klasifikace-zhoubnych-novotvaru). Dle 
vyjádření UZIS je její používání pro medicínské účely možné od 1. 1. 2018 (pozn. Výboru: po lokální 
dohodě s klinickými obory a za dodržení podmínky, že je uvedeno která verze TNM byla pro klasifikaci 
použita), nicméně používání pro účely Národního onkologického registru je možné až poté, co UZIS 
vydá metodický pokyn (na adrese http://www.uzis.cz/registry-nzis/nor), což bude pravděpodobně 
k 1. 1. 2019.   

2) Prof. Laco informoval o stavu placení členských příspěvků.  

3) Prof. Zámečník informoval o aktuálním stavu časopisu ČS Patologie. 

4) Vzdělávací program oboru Patologie: Výbor široce diskutoval problematiku připravovaného 
nového Vzdělávacího programu  (VP) pro obor Patologie. Výbor se shodl na tom, že navržené počty 
bioptických a cytologických vyšetření a návrh na zrušení atestační práce nepokládá za optimální, 
vnímá však, že toto rozhodnutí není v kompetenci Výboru, avšak plně náleží do kompetence 
Akreditační komise. V této situaci Výbor nevidí možnost jak tyto atributy vzdělávacího programu 
ovlivnit, proto se tedy zaměřil na jiné aspekty předloženého návrhu. Po diskuzi Výbor schválil 
připomínky k návrhu VP oboru Patologie a pověřuje prof. Dundra vypracováním stanoviska a jeho 
odesláním Ministerstvu zdravotnictví ČR.  

5) Výbor schválil tyto nové členy Společnosti českých patologů ČLS JEP:  

Seznam členů přijatých do SČP:  
MUDr. Potáčová Zuzana, Ph.D. 
MUDr. Sedláčková Lucie 
MUDr. Kučerová Eva 
MUDr. Uhlíř Martin 
MUDr. Kurfürstová Daniela, Ph.D. 
 
Další schůze výboru SČP a revizní komise se uskuteční 26. 10. 2018 a 14. 12. 2018 telekonferenčně 
v 9:00.  
 

Zapsal: Pavel Fabian  
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