
Zápis z jednání  Výboru SČP ČSL JEP ze dne 4.10.2019 

 

Přítomni (abecedně a bez titulů): 

Členové výboru: O. Daum , P. Dundr., J. Dušková, P. Fabián, T. Jirásek, D. Nováková-Kodetová, R. 

Matěj, M. Trnková, J. Zámečník 

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

Nepřítomna:  K. Benková 

 

Kontrola zápisu z minulého jednání  

1) Výbor prodiskutoval přípravu dalších guidelines, práce pokračují, další guidelines by měla být 

v dohledné době (GIT, NET, melanom, urologie, endometrium). 

Aktuality: 

1) Výbor informuje členskou základnu o novince, kdy na základě požadavku MZ všechny 

lékařské fakulty musí pro všechny obory se základním kmenem (tedy včetně patologie) 

vypsat  2x ročně termín zkoušky po kmeni. Nadále ale platí, že vlastní kurz je pořádán vždy 

2 x ročně, pokaždé na jiné fakultě, v rámci nastavené cirkulace pracovišť. 

2) Vzhledem k opakovaným dotazům ze strany členů SČP týkajících se doby uskladnění 

parafinových bloků, bioptických, cytologických a nekroptických preparátů výbor SČP vydává 

doporučení na minimální dobu archivace jednotlivých položek, které je také přílohou č. 1 

tohoto zápisu. 

Cytologické preparáty: 5 let 

Bioptické preparáty: 5 let 

Nekroptické preparáty: 5 let 

Parafinové bloky: 10 let 

 

3) Volby 2020:  Výbor jmenoval volební komisi pro nadcházející volby do výboru SČP na 

období 2020-2024 ve složení: MUDr. M. Kollár, MUDr. R. Chmelová, MUDr. J. Vedralová, 

MUDr. L. Bartoňová.  

4) Plenární schůze:  Bude se konat v rámci Semináře mladých patologů v Litomyšli v dubnu 

2020 po skončení oficiálního programu v sobotu odpoledne. Výbor i RK připraví stručnou 

zprávu o své činnosti v období 2017-2020, která pak bude se členy SČP diskutována. 

5) Hospodaření SČP:  Členové Revizní komise prostudovali a schválili zprávu a výsledek 

hospodaření SČP za rok 2018 na základě podkladů dodaných D. Novákovou – Kodetovou. 



6) Časopis:  J. Zámečník informoval výbor o vyrovnaném hospodaření časopisu a o edičním 

plánu na další období. Také referoval o vydání nové učebnice patologie koncem října 2019. 

Každý člen SČP (dle aktuálního seznamu členů na konci října 2019 a bez dluhu na členských 

příspěvcích) bude mít díky finanční podpoře spolku Česká patologie, z.s. nárok požádat si o 

jeden výtisk učebnice zdarma, a to do konce roku 2019 (více informací bude v nejbližším 

čísle časopisu Československá patologie a také na webových stránkách společnosti). 

7) Jednání s VZP týkající se využití metody NGS v rámci diagnostiky: Na základě jednání 

zástupců výboru SČP, VZP a SZP byla schválena možnost diagnostického (nikoliv 

prediktivního) využití NGS na základě indikace patologem nebo multidisciplinárním týmem. 

Kód pro somatické testování metodou NGS (94365) bude na přechodné období do konce 

roku 2020 nasmlouván vybraným pracovištím ze sítě tzv. referenčních laboratoří na 

základě smluvní politiky VZP a ostatních zdravotních pojišťoven. Po tomto období bude 

problematika somatického testování metodou NGS vyhodnocena. Zápis z jednání včetně 

indikací je přílohou č. 2 tohoto zápisu. 

8) Dotazník týkající se vyšetřování karcinomu plic: Výbor souhlasí s možností prezentovat na 

webových stránkách SČP dotazník zaměřený na problematiku diagnostiky karcinomu plic. 

Členové SČP budou mít možnost dotazník vyplnit. Až to bude aktuální, informaci obdrží 

hromadným mailem. 

9) Předseda RK J. Laco upozornil, že seznamy členů SČP dodávané z kanceláře SLČ JEP 

k placení členských příspěvků jsou zcela nerelevantní, aktuálně došlo k nárůstu počtu členů 

SČP asi o 300, jedná se ale o prolnutí stávajícího stavu s minulými členskými základnami.  

10) Výbor diskutoval problematiku některých kódů a jejich frekvenčních omezení. V rámci 

kultivace výkonů výbor pověřuje: 

i) M. Trnkovou a J. Duškovou přípravou nového kódu na technicko-administrativní 

komponentu u cytologických vyšetření 

ii) M. Trnkovou přípravou změny frekvenčního omezení kódu imunohistochemického 

vyšetření 87231 na 50/ 1 týden, 150/ 1 rok 

11) Výbor prodiskutoval problematiku dodatečných vyšetření realizovaných na jiných 

pracovištích a vykazování konzultačních biopsií. Vzhledem k několika stížnostem 

upozorňuje na všeobecně známý postup:  

a) mají být realizována a vykazována JEN vyšetření POŽADOVANÁ odesílajícím pracovištěm. 

Pokud tedy odesílající pracoviště žádá cíleně o konkrétní imunohistochemické nebo 

molekulární vyšetření, na konzultačním pracovišti má být provedeno, reportováno a 

pojišťovně vykázáno POUZE toto vyšetření, nikoliv další nevyžádaná vyšetření, a to ani 

diagnóza IV. stupně (tj. konzultace bioptického nálezu patologem – kód 87617). 

b) pokud je provedeno druhé čtení na žádost klinika, žadatelem je příslušný klinik, NIKOLIV 

odesílající pracoviště patologie. Provedené výkony se tedy vykazují na IČZ příslušného 

klinika. U druhého čtení na žádost klinika tedy NELZE vykázat diagnózu IV. stupně (tj. 

konzultace bioptického nálezu patologem – kód 87617). 



c) pokud je provedeno druhé čtení na žádost patologa, je indikace metod zcela na 

referenčním pracovišti patologie a VYKAZUJE se diagnóza IV. stupně (tj. konzultace 

bioptického nálezu patologem – kód 87617) bez technickoadministrativního kódu 

(87613). 

12) Výbor přijal stanovisko ke stavu a možnostem vývoje Programu screeningu karcinomu 

děložního hrdla – viz příloha č. 3. 

13) Na základě opakovaných nedorozumění ze strany zdravotních pojišťoven, které lokálně 

odmítají pracovištím patologie nasmlouvat výkony odbornosti 807 a/nebo 823 (či chtějí 

tyto výkony odsmlouvat) s tím, že nejsou vzájemně mezi těmito odbornostmi sdílené, 

vydává výbor SČP ČLS JEP následující stanovisko (viz též příloha č. 4): 

 

Odbornost 807_823 je jedna odbornost (patologie), i když z historických důvodů má 

formálně dvojí označení, tedy 807 (patologická anatomie) a 823 (laboratoř patologie) 

s rozdělením laboratorních a pitevních kódů. Pracoviště patologie jsou však akreditována 

pod odborností 807_823 a dělení na samostatnou odbornost 807 a 823 není v praxi reálné. 

 

Výkony uvedené v seznamu zdravotních výkonů pod odborností 807 a pod odborností 823 

jsou tedy automaticky brány jako výkony odbornosti patologie (807_823) a jejich formální 

sdílení v registračních listech příslušných kódů není opodstatněné a nikdy nebylo 

realizováno. O této situaci jsme v minulosti jednali s plátci a byli jsme ujištěni, že VZP i SZP 

jsou si situace vědomi. 

 

14) Noví členové:  Michaela Lidinská 

                         Andrea Heribanová 

                         Nikol Jankovská 

                         Kristýna Srbenská 

                         Martin Morong 

15) Výbor odsouhlasil snížení příspěvků na 100Kč/rok po dobu trvání rodičovské dovolené: 

                          Markéta Nová 

                          Barbora Goldová 

                          Barbora Brázdilová 

16) Výbor odsouhlasil zrušení členství: 

                          Ludmila Kupcová 

                          Folakami Sobande 

                



Termín další schůze výboru SČP a revizní komise se uskuteční 29. 11. 2019 v 9:00 telekonferenčně. 

 

Zapsala: Eva Sehnálková 

 

 


