
Zápis z jednání výboru Společnosti českých patologů ze dne 28.2.2019 (telekonference) 

Přítomni (abecedně a bez titulů):  

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

Matěj, M. Trnková, J. Zámečník  

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

Omluveni: I. Zambo 

Nepřítomni: K. Benková  

Host: A. Ryška 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) Externí hodnocení kvality histologického barvení, organizované v roce 2018 jako pilotní 

projekt firmou SEKK, běží již jako pravidelný program; v roce 2019 proběhnou dvě kola 

testování v jarním a podzimním termínu.  

2) Výbor prodiskutoval připomínky členů SČP k problematice opakování nevyhovujících barvení 

v cyklech SEKK a připomíná, že v rámci objednávky jednotlivých cyklů je možné přímo 

objednat kompletní sadu skel navíc. Rezervní sady skel, které má k dispozici SEKK, zůstanou 

zachované pouze pro případy, kdy dojde při zpracování ke ztrátě většího množství vzorků (viz 

Obecné pokyny k jednotlivým cyklům SEKK). 

3) Výbor diskutoval možnost externího hodnocení kvality barvení cytologických preparátů 

v oblasti negynekologické cytologie a o možnosti připojení modulu negynekologické cytologie 

ke stávajícímu programu histochemických barvení. Po následné diskusi se SEKK pověřuje 

výbor prim. Jiráska organizací pilotního testování externího hodnocení kvality barvení 

negynekologické cytologie. Testována bude některá z následujících barvicích metod: MGG, 

PAS, HE, nebo Giemsa. Pilotní kolo testování proběhne jako součást stávajícího programu 

hodnocení kvality Histologické barvení (HB); v rámci jarního cyklu HB1/19 bude přihlášeným 

pracovištím spolu s preparáty cyklu HB zasláno k obarvení navíc jedno sklíčky s materiálem 

negynekologické cytologie. 

4) Proběhla diskuse k tvorbě doporučených postupů SČP („guidelines“), příprava jednotlivých 

textů probíhá, autoři budou kontaktování s prosbou o urychlení prací. Vydání všech 

guidelines by mělo proběhnout do konce roku  2019. 

5) Výbor pověřuje prim. Trnkovou ověřit zařazení dříve schválených odborných posuzovatelů 

(dr. Pavlovský, dr. Žiak, dr. Kašparová, dr. Dušek) u ČIA a NASKL. 

6) Prof. Zámečník informoval výbor o postupu prací na přípravě nové celostátní učebnice 

patologie. 

7) Výbor souhlasí s doporučením hodnotící komise, ve složení prof. Hes, prim. Nenutil, prim. 

Jirásek a uděluje Hlavovu cenu 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 Lamblovu cenu 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".  

8) Prof. Zámečník informoval výbor o hospodaření časopisu ČS Patologie, které je vyrovnané. 

 

Aktuality: 

1) Za účasti hosta prof. Ryšky proběhla diskuse ohledně členství SČP v organizaci UEMS; výbor 

pověřuje prof. Dundra oslovit tuto organizaci a členství v ní za SČP v tuto chvíli z důvodů 

vysokých finančních nákladů (pravidelný roční poplatek za členství, služební cesty na 2 

zasedání ročně), které nemá výbor SČP z čeho pokrýt, odmítnout. 

2) Prof. Ryška dále informoval výbor o postupu prací na tvorbě edukačního portálu IAP, detaily 

s ohledem na režim fungování, přístupnost portálu a další budou diskutovány na příštím 

výboru. 

3) Výbor pověřuje předsedu RK prof. Laca vznést dotaz na ČLS JEP ohledně řešení a ev. 

navrácení existujících přeplatků na členských poplatcích u stávajících členů SČP 

4) Výbor schvaluje udělení čestného členství SČP ČLS JEP doc. MUDr. A. Chlumské, CSc. a doc. 

MUDr. J. Markovi, CSc.  

5) Výbor schvaluje dr. Trnkovou na další funkční období v Odborném výboru ČIA. 

6) Vzhledem k nabídce dokumentů týkajících se historie patologie a českých patologů výbor 

diskutoval otázky spojené s archivací těchto a případných dalších dokumentů. Výbor 

akceptuje nabídku prof. Dundra možnosti archivace dokumentů v Hlavově ústavu. Případní 

další zájemci, kteří projeví zájem archivovat nějaký dokument mající vztah k historii našeho 

oboru, zejména k jednotlivým členům společnosti (životopisy a další), mohou kontaktovat 

prof. Dundra. 

7) Výbor bere na vědomí informace prim. Trnkové a prof. Dundra o průběhu společného 

jednání VZP ČR, SZP ČR, České onkologické společnosti ČLS JEP a SČP ČLS JEP na téma 

prediktivní diagnostiky, konaného dne 30.1. 2019 v Praze. Další jednání je plánováno na 

13.3.2019. 

8) Členové RK se seznámili s předloženými předběžnými výsledky hospodaření SČP za rok 2018 

a RK nemá k hospodaření společnosti připomínky. 

9) Výbor na žádost MZ ČR potvrzuje nominaci prof. Duškové a dr. Trnkové do Komise pro 

screening nádorů děložního hrdla. 

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

MUDr. Kristina Jedličková  

MUDr. Marián Švajdler Jr., Ph.D. 

 

Další schůze výboru SČP a revizní komise se uskuteční dne 18.4. 2019 telekonferenčně v 10:00 hod.  

zapsal: T. Jirásek 


