Zápis z jednání Výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 25. 06. 2021 na
Hlavově ústavu v Praze
Přítomni (abecedně a bez titulů):
Členové výboru: O. Daum, P. Dundr, J. Dušková, P. Fabian, T. Jirásek, R. Matěj, A. Ryška, M. Trnková,
J. Zámečník
Členové revizní komise: D. Cempírková, K. Kamarádová, J. Laco, E. Sehnálková, I. Staniczková-Zambo
Hosté: J. Prausová (předsedkyně ČOS), J. Zvolský (ÚZIS)

V úvodu jednání seznámil zástupce ÚZIS J. Zvolský výbor a RK s plánovanou změnou týkající se
vykazování onkologických diagnóz pro účely statistiky. Nejasnosti panují ohledně způsobu kódování,
zejména s ohledem na použití MKN-O-3 a nové klasifikace MKN-11. Z následné diskuze vyplynulo, že
vzhledem k nedořešené problematice implementace MKN-11 do laboratorních informačních systémů
a složitosti kódování, která z praktického hlediska dle názoru všech zúčastněných zástupců Společnosti
českých patologů i předsedkyně České onkologické společnosti J. Prausové nepřináší žádnou přidanou
hodnotu nad rámec stávajícího kódování MKN-O-3 (spíše naopak), preferují zástupci obou odborných
společností zachovat současný systém MKN-O-3 a následně implementovat změny, které budou v
MKN-O-4. Výbor konstatuje, že pokud je mu známo, tak problematika není koordinována ani šířeji
diskutována na úrovni Evropské společnosti patologů.
Kontrola zápisu z minulého jednání:
1) Seznam indikací pro komplexní prediktivní testování metodou NGS byl zveřejněn na www
stránkách naší odborné společnosti, stránkách ČOS (Linkos) a bude uveřejněn formou krátkého
sdělení v nadcházejícím čísle ČS patologie.
2) Výborem nominovaní zástupci (P. Dundr, A. Ryška, R. Matěj a T. Jirásek) se zúčastní
iniciovaného jednání s plátci týkající se problematiky diagnostického (nikoliv prediktivního)
testování metodou NGS u solidních nádorů, které je s plátci předběžně domluveno na podzim
2021.
3) Problematika distančního odečítání preparátů patologem byla odložena vzhledem k potřebě
změny legislativního rámce pro výkon zdravotní péče mimo pracoviště. Bez této změny nemá
jednání na úrovni SČP a plátců potřebnou oporu v zákoně. V rámci široké diskuze týkající se ehealth však výbor upozornil plátce i na potenciální prostor týkající se naší odbornosti, s tím, že
pokud tomu bude nakloněna legislativa, jednání budou pokračovat.
4) J. Zámečník informoval o dodržování edičního plánu časopisu Česko-slovenská patologie (v
příštích číslech např.: problematika testování NGS, nemoci placenty,…)
5) J. Laco informoval o výrazně zlepšeném stavu placení členských příspěvků k 23. 6. 2021, kdy
počet neplatičů klesl o 30 %. Vzhledem ke stále probíhajícím platbám navrhuje vyčkat do září
2021, následně členy, kteří dluží za rok 2020, tedy více než 12 měsíců, upozornit písemně (na

korespondenční nebo emailovou adresu). Výbor upozorňuje, že při neplacení členských
příspěvků déle než 12 měsíců může být dotyčná osoba po předchozím upozornění ze
společnosti vyloučena.
6) A. Ryška informoval o výsledcích voleb předsednictva české divize IAP (J. Dušková, J. Ehrman,
J. Laco, I. Staniczková-Zambo). Problematika spolupráce IAP se SČP byla odložena a bude
diskutována až po volbě předsedy IAP v rámci příští schůze výboru a RK.
7) Guidelines: práce jsou v procesu a kontinuálně pokračuje nejen tvorba nových, ale i aktualizace
již dříve vydaných. Vzhledem k tomu, že již došly finanční prostředky na zajištění vydávání
guidelines získané v rámci projektu v roce 2017, výbor pověřuje P. Dundra vypracováním
pokračujícího projektu a oslovením farmaceutických firem s požadavkem o podporu.

Aktuality:

1) Byla diskutována problematika CE-IVD. Zákon o IVDR má vstoupit v platnost v květnu roku
2022. Problematika je řešena na úrovni odborných společností, ministerstev (MZ, MPO) a
SÚKL. Problematice se věnuje prof. O. Slabý, který je v pravidelném kontaktu s P. Dundrem.
V tuto chvíli je snahou více evropských zemí dosáhnout odkladu platnosti zákona o 12 měsíců.
Za zásadní výbor SČP pokládá definování kritérií pro validaci LDT, bez kterých se diagnostika
v patologii neobejde a v případě nutného přechodu na CE-IVD by bez přípravy mohlo dojít
k zásadnímu omezení diagnostiky, zejména (ale nejen) onkologicky nemocných pacientů.
V rámci SČP je jmenována pracovní skupina pod vedením M. Trnkové, která připraví souhrn
možných dopadů do diagnostiky.
2) Výbor pověřuje M. Trnkovou podáním žádosti o nový výkon - vyšetření PD-L1 certifikovaným
kitem.
3) Výbor diskutoval problematiku množících se požadavků na půjčování parafinových bloků.
Výbor konstatuje, že v obecné úrovni musí být požadavek na zapůjčení bloku vždy doprovázen
přesným určením důvodu žádosti. V zásadě je nutné rozlišovat tři odlišné situace:
i) Požadavek na zapůjčení parafinového bloku pro účely centrálního hodnocení u pacientů
zařazených do klinické studie sponzorované farmaceutickou firmou. V této situaci výbor
konstatuje, že je zapůjčení spojeno s procesy nehrazenými z prostředků zdravotního pojištění
(identifikace a výběr bloku lékařem, administrativní procesy - vyhledání bloku, zápis do LIS,
odeslání bloku, evidence a opětovný záznam do LIS při vrácení bloku atd.) a doporučuje
pracovištím patologie stanovení vlastního administrativního poplatku spojeného se
zapůjčením bloku, který by měl být hrazen z prostředků studie.
ii) Požadavek na zapůjčení parafinového bloku pro účely hodnocení u pacientů zařazených do
akademické klinické studie, která není sponzorována farmaceutickou firmou. V této situaci
výbor doporučuje zapůjčení bloku bez účtování administrativního poplatku. Nicméně je nutné
konstatovat, že akademických klinických studií je naprosté minimum.
iii) Požadavek na zapůjčení bloku do výzkumných projektů. V tomto případě není zapůjčení
povinné a záleží plně na primárním pracovišti, jestli bloček zapůjčí či nikoliv. V případě, že se
jedná o grantový projekt s finanční podporou, měl by žadatel zejména u požadavku na
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zapůjčení většího množství bloků náklady spojené s vyhledáním a odesláním materiálu uhradit
na základě dohody s příslušným pracovištěm. Za zcela samozřejmé pak považujeme doložení
souhlasného stanoviska etické komise.
Výbor souhlasí se záštitou Semináře mladých patologů konaného v Litomyšli v říjnu 2021.
Výbor nominoval členku RK K. Kamarádovou jako zástupkyni SČP v Advisory Boardu ESP.
Výbor projednal problematiku odborností 807 (patologická-anatomie) a 823 (laboratoř
patologie). Výbor v tomto kontextu konstatuje následující:
Odbornost 807_823 je jedna odbornost (patologie), i když z historických důvodů má
formálně dvojí označení, tedy 807 (patologická anatomie) a 823 (laboratoř patologie).
Pracoviště patologie jsou však akreditovány pod odborností 807_823 a dělení na
samostatnou odbornost 807 a 823 v naprosté většině případů není v praxi reálné. Výkony
uvedené v seznamu zdravotních výkonů pod odborností 807 a pod odborností 823 by tedy
měly být automaticky brány jako výkony „odbornosti patologie“ (807_823) a jejich
formální sdílení v registračních listech příslušných kódů - což je opakovaně se vyskytující
požadavek některých regionálních poboček plátců - 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. Formální sloučení do jedné odbornosti „patologie“ je však
z technických důvodů problematické, zejména proto, že některá pracoviště nemají pitevní
provoz a tedy by se při sloučení obou odborností do jedné mohli dostat do rozporu
s personální vyhláškou. V této situaci tedy navrhuje výbor SČP předložit komisi pro výkony při
MZ požadavek na zařazení informace o jednotnosti odbornosti 807_823 v souvislosti
s nasmlouváváním příslušných výkonů do preambule Seznamu zdravotních výkonů.
Výbor schválil národní reprezentanty opakovaně odloženého Panonského sjezdu, který
proběhne v květnu 2022 na Slovensku: P. Dundr a A. Ryška.
M. Trnková byla pověřena předložením návrhu na komisi pro výkony při MZ na navýšení
frekvenčního omezení u kódu:
Prokrojení (87217): ze současného 20/týden na 50/týden a 100/rok
Peroperační biopsie (87213): ze současného 12/týden a 25/rok na 20/týden a 40/rok
Aktualizované posunuté termíny a místa pořádání Českého sjezdu patologů jsou:
2022 – Praha
2023 – Ostrava
2024 – Zlín
2025 – Liberec
2026 - Plzeň
J. Dušková poskytla průběžné údaje o hospodaření SČP, se kterými se RK seznámila a bez
námitek s nimi souhlasí.

Výbor schválil nového člena: Tomáš Klinger.
Výbor schválil snížení členského příspěvku z důvodu rodičovské dovolené: Beáta Štefunko
Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční 8. 10. a 19. 11. telekonferenčně od 9:00 hod. a
prezenčně 17. 12. 2021 od 10:00 hod. v knihovně Hlavova ústavu v Praze.
Zapsala: Eva Sehnálková

