
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů (SčP) 

ČLS JEP 

24. Září 2014 v Hlavově ústavu v Praze  

 

 

Přítomni:  prof.  Dušková, prim. Kodetová, doc. Honsová, prof. Ryška, prof. Povýšil, doc. Dundr, prim. 

Fabian, doc. Zámečník,  prim. Palas 

Hosté: revizní komise - prim. Trnková, dr. Geierová 

 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Závěr: bez připomínek. 

 

2. Doc. Dundr informoval výbor o stavu příprav 21. sjezdu českých a slovenských patologů, konaném 

7. - 8. 11. 2014, v Praze - Karolinu.  

 

3. Slovenská společnost patologů má stále zájem převzít Doporučené postupy vypracované naší 

společností.  Prof. Ryška oslovil doc. Daniše ohledně formy protiplnění, zatím bez konkrétní 

odezvy. 

 

4. Prof. Ryška informoval výbor o projednání skutečnosti, že druhá čtení včetně prediktivní 

diagnostiky v referenčních centrech jsou někde započítávána do indukované péče s náměstkem 

ředitele VZP pro zdravotní péči. Konkrétní výstup zatím chybí.  

 Prof. Ryška odeslal zdravotním pojišťovnám nová guidelines ohledně prediktivního vyšetřování 

karcinomu prsu. 

 

5. Prof. Ryška informoval výbor, že pozval doc. Duška, nového ředitele ÚZIS, na některé z dalších 

zasedání k podrobnější diskuzi. Termín zatím není stanoven. 

 

6. Prof. Ryška informoval výbor, že registr plicních karcinomů KELLY byl úspěšně spuštěn v pilotním 

režimu, do konce roku budou výsledky vyhodnoceny a budou oslovena další pracoviště ke 

spolupráci. 

 

7. Prof. Ryška - 20. 6. 2014  proběhlo v Bílovicích setkání referenčních laboratoří prediktivní 

diagnostiky ohledně prediktivního vyšetřování mutací ras u kolorektálního karcinomu s cílem 

sjednotit terminologii i dikci výsledků těchto vyšetření.  Došlo k širokému konsensu, výsledek 

setkání bude publikován formou krátkého sdělení v časopise Česko-slovenská patologie. 

 

8. Prim. Kodetová informovala výbor o vyplácení stipendií na účast na "International Course on Native 

and Transplant Renal Biopsy Interpretation", 5. - 7. 6. 2014 v Ljublani (seznam účastníků v 



minulém zápisu). Prim. Kodetová informovala výbor o vyplácení  stipendií na ECP 2014 v 

Londýně. 

 

9. Výbor opět diskutoval problematiku provádění plicní cytologie na pracovištích plicních oddělení 

pracovníky na základě funkčních licencí. Prof. Dušková a prim. Trnková budou situaci nadále 

sledovat, osloví nový výbor Společnosti klinické cytologie po blízkých volbách. Již dříve 

vyjádřené stanovisko výboru trvá - laboratorní diagnostiku nelze provádět bez akreditace či 

alespoň auditu NASKL I laboratoře na pneumologiích z tohoto nejsou žádnou výjimkou. 

 

10. Výbor projednal a hlasováním schválil nominaci na čestné členství ve Společnosti českých 

patologů ČLS JEP: prof. Povýšil. Čestné členství bude slavnostně předáno při zahájení 21. sjezdu 

českých a slovenských patologů 7. 11. 2014 v Praze.  

 Prim. Trnková zajistí na ústředí ČLS JEP zhotovení příslušného diplomu/plakety. 

 

11. Proběhne revize evidence členů SčP. Zajistí revizní komise. 

 

12. Výbor diskutoval problematiku neplatičů členských poplatků. Zajistí a prověří prim. Kodetová. 

 Na www stránky ČsP bude umístěna informace, aby si členové SčP zkontrolovali, zda mají své 

pohledávky zaplacené. Členové s dlouhodobými dluhy (více než 2 roky) vůči SčP, kteří 

nezareagují na výzvu a neuhradí dlužnou částku budou na příštím zasedání výboru ze 

společnosti vyloučeni.  

 Výbor se usnesl, že Dr. Tomáš Svoboda z Chebu je od placení členského poplatku do SčP 

osvobozen. 

 

13. Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) oslovil výbor společnosti ohledně nedostatku odborných 

posuzovatelů. Na výzvu výboru se sešly 4 nominace z řad členů společnosti -  dr. Jakša, dr. 

Brázdil, dr. Hotárková, doc. Honsová. Výbor s jejich funkcí posuzovatelů ČIA souhlasí.  

Výboru nicméně konstatoval, že práce posuzovatele pro ČIA je časově velmi náročná a 

v konečném důsledku i ekonomicky nevýhodná (zejména v porovnání s obdobnou činností pro 

NASKL) a vyzývá ČIA, aby velmi zodpovědně zvážila zejména ekonomické podmínky, za kterých 

pro tuto společnost odborní posuzovatelé pracují. Ačkoli výbor s nominací uvedených členů 

souhlasí, tento souhlas je k práci pro ČIA nijak nezavazuje a záleží výhradně na jejich 

rozhodnutí, při kterém bude jistě ekonomické hledisko zvažováno. 

 Prim. Trnková informuje o tomto postoji výboru naší společnosti na radě ČIA. 

 V prvním čtvtletí příštího roku by mělo dojít ke společnému setkání odborných posuzovatelů za 

naši odbornost pro ČIA i NASKL. 

 

14. Prof. Ryška informoval výbor, že nás oslovila ECP, která by ráda představila naši národní společnost 

ve svém pravidelném newsletteru.  

 Výbor souhlasí. Zajistí: prof. Ryška, doc. Zámečník 

 



15. Výbor diskutoval materiál VZP ohledně chyb ve vykazování výkonů, který předložila doc. 

Honsová. 

Výbor projednal jednotlivé body textu a v diskuzi byly VZP uvedené připomínky okomentovány. 

V textu se objevily připomínky, které byly v minulosti projednány v rámci pracovní skupiny k SZV (pro 

kultivaci sazebníku) a které se nedostaly dosud do tisku nového sazebníku a existují pouze ve 

formě zápisů. 

Jedním z nejdůležitějších je projednaný a odsouhlasený text v „kultivovaném sazebníku“, který uvádí,  

že diagnostické kódy nejsou vázány na kódy topické, ale na samostatně adjustované vzorky. 

Dále zařazení patologie mezi obory, které spadají do skupiny multidisciplinárních odborníků 

s indikačními semináři a mohou mít nasmlouvaný kód 51881. 

Odbor revizí VZP (autor připomínek) bude upozorněn dopisem. 

Odpovídá doc. Honsová  

 

16. Předsednictvo ČLS JEP bylo osloveno Asociací inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a 

požádáno o spolupráci při iniciativě „transparentní spolupráce“ a vydalo doporučení, jak by 

mělo znít vyjádření autora (autorů) článků, publikovaných v odborných časopisech, zda práce 

byla či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy (tzv. disclaimer).  

 Výbor SčP souhlasí. Publikaci prohlášení u článků v našem časopise od nového ročníku zajistí 

šéfredaktor doc. Zámečník. 

 

17. Prof. Ryška informoval výbor o problematice novelizace legislativy v oblasti pitev. 

Závěry diskuze: 

a) od našich posledních jednání v lednu t.r. doposud nedošlo k žádné legislativní změně. Dle našich 

očekávání došlo ve srovnání s rokem 2013 k poklesu patologicko-anatomických pitev až o 90% 

b) výbor nemění své stanovisko z ledna ohledně dohodnutých a oboustranně odsouhlasených úprav 

ZZS 

c) nové znění textu tak jak je navrhováno MZ je pro nás přijatelné, vnímáme jeho vyznění jako 

identické s textem již odsouhlaseným 

d) výbor důrazně žádá o to, aby se v rámci koordinace legislativních aktivit dohodla jednotlivá 

ministerstva a legislativní změny v NOZ byly kompatibilní s navrhovanou novelou ZZS. 

Prof. Ryška bude informovat o závěrech diskuze MZČR. 

 

18. Prof. Dušková informovala výbor SčP o postupných změnách a aktualizacích portálu 

www.eurocytology.eu. Tento vzdělávací portál by se měl stát doporučeným studijním 

materiálem pro patology i klinické cytology. 

 

19. Prof. Ryška informoval výbor o možnosti vyjednat na MZČR vzdělávací program s atestací pro 

nelékaře - Molekulární patologie. 

 Zajistí prim. Fabian (ve spolupráci s prof. Kodetem a doc. Matějem). 

 



20. Výbor projednal žádost o nominaci člena společnosti pro nadcházející volby do předsednictva ČLS 

JEP. Výbor nominoval do těchto voleb za naši společnost prof. C. Povýšila. 

 

21. Doc. Zámečník informoval výbor o průběžném hospodářském výsledku časopisu Česko-slovenská 

patologie v tomto roce a představil hospodářský a ediční plán na příští rok. Výbor SčP vzal 

zprávu o hospodaření na vědomí. 

 Výbor souhlasí s technickými parametry časopisu a s odhadem finančních nákladů na výrobu a 

distribuci časopisu na rok 2014.. Výbor rozhodl, že v souladu se Smlouvou o spolupráci při 

vydávání časopisu Česko-slovenská patologie a soudní lékařství mezi ČLS JEP a Česká patologie, 

o.s. bude zisk časopisu Česko-slovenská patologie použit na náklady časopisu v dalším 

kalendářním roce. 

22. Prim Fabian - EHK. Úspěšně proběhlo pilotní kolo EHK imunohistochemie s prvními 5 protilátkami. 

V současnosti probíhá pilotní kolo EHK hormonálních receptorů. 

 Výbor souhlasí, aby byly oba tyto programy EHK zařazeny mezi oficiální programy SEKK. 

 EHK mikroskopické diagnostiky je v přípravě, bude pravděpodobně využita platforma virtuálních 

slidů.  

 Je třeba oslovit zájemce z velkých pracovišť i z terénních nemocnic do skupiny hodnotitelů. 

 Zajistí prim. Fabian. 

 

23. Prim. Trnková informovala výbor o problematice sdílených výkonů s jinými odbornostmi. 

Prim. Trnková informovala výbor o vzniku pracovní skupiny pro „Sdílené výkony“ při RAKL. Úkolem 

této skupiny, vedené RNDr. D. Gotzmannovou, je dosažení dohody jednotlivých odborností 

v problematice sdílených výkonů, za účelem nalezení konsenzu v upraveném sazebníku výkonů. 

Prim. Trnková předložila výboru seznam výkonů odborností 807 a 823, které jsou doposud ve 

stávajícím sazebníku sdílené s jinými odbornostmi.  

Výbor zaujal následující stanovisko a pověřil prim. Trnkovou jednat na pracovní skupině tak, aby: 

Sdílení výkonů odborností 807 a 823 bylo umožněno jen stávajícím odbornostem laboratorním, 

nikoliv klinickým, a to výhradně za předpokladu, že budou splňovat stejná kriteria akreditační 

(personálního, přístrojové a technické vybavení), jako autorská odbornost 807,823. 

 

Další schůze výboru SčP se bude konat 20. listopadu 2014 v 11,00 hod - formou videokonference. 

 

 

 

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D 

Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP 

 

Zapsal:  

Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 

Vědecký sekretář Společnosti českých patologů ČLS JEP 

24. 9. 2014 


