
Zápis z jednání  Výboru  a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne  20.11.2020 
 

Přítomni (abecedně a bez titulů): 

Členové výboru: O. Daum P. Dundr, J. Dušková, R. Matěj, , A. Ryška,  M. Trnková, J. Zámečník 

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

Omluveni:  P. Fabian, T. Jirásek 

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) M. Trnková informuje o podání 6 výkonů do systému SZV MZČR – 2 nové a 4 s upravenou 

frekvencí. Dle informací z MZ ČR bude pracovní komise zasedat ve 3/21.  

2) Výbor diskutoval problematiku komplexního prediktivního testování jednak v rámci nově 

vytvořených kódů exkluzivně pod odborností 807/823 a jednak metodou NGS u vybraných 

diagnóz. Dále byla diskutována problematika diagnostického NGS vyšetřovaní. Další jednání 

zástupců výboru SČP, ĆOS a plátců se uskuteční 23.11.2020. 

3) Výbor diskutoval téma digitální patologie. Výbor pověřuje M. Trnkovou, aby předložila návrh 

vyjádření k možnostem digitalizace vyšetřovacích postupů v diagnostické patologii k dalšímu 

jednání. 

Aktuality: 

1) Výbor vyjádřil zásadní nesouhlas s návrhem nulového počtu rezidenčních míst pro patology 

pro rok 2021. Nesouhlas byl písemně zaslán předsedou SČP na vědomí předsedovi ČLS JEP 

prof. Svačinovi, který v tomto ohledu na MZ ČR bude za ČLS JEP intervenovat. 

2) Byla diskutována problematika Klinických doporučených postupů, k jejichž znění jsme byli 

vyzváni se vyjádřit. Výbor připomínkoval KDP týkající se sarkomů, kde v přípravné skupině 

nebyl zastoupen žádný patolog. Na přípravě dalších KDP se podílí nominovaní členové výboru 

ČLS JEP (R. Matěj - plíce, P. Fabián – kolorektální karcinom, pro gynekologický screening J. 

Dušková a M. Trnková). O přípravě případných dalších KDP nebyl výbor oficiálně informován. 

3) Výbor upozorňuje, že na webových stránkách společnosti v sekci Vzdělávání  budou umístěny 

odkazy na výukový portál www.postudium.cz, kde lze po registraci shlédnout videopřednášky 

z oblasti cervikovaginální cytopatologie, které připravil MUDr. Ondič. Tyto přednášky jsou 

vhodné nejen pro cytotechnology, ale pro patology, zejména v předatestační přípravě. Po 

shlédnutí přednášek lze absolvovat test a získat kredity dle stavovského předpisu ČLK 

(shlédnutí kurzů je zdrama, vydání certifikátů a kreditů je zpoplatněno - bliží informace jsou 

na uvedeném výukovém portálu). Přímé odkazy jsou uvedeny i níže, upozorňujeme však, že 

tyto odkazy mají omezenou platnost a nebudou dostupné dlouhodobě: 

 

Buňky s potenciálem soudního sporu: https://vimeo.com/422795168/ea0a7636b1 

Poznatky o patogeneze: https://vimeo.com/468719331/bae6674eab 

Nová IECC Klasifikace: https://vimeo.com/468832569/f458e31747 

Vícejaderné buňky v gynekologické cytologii: https://vimeo.com/471505376/df5d5ce9a7 

 

http://www.postudium.cz/
https://vimeo.com/422795168/ea0a7636b1
https://vimeo.com/468719331/bae6674eab
https://vimeo.com/468832569/f458e31747
https://vimeo.com/471505376/df5d5ce9a7


4) Výbor se vrátil k problematice mezilaboratorního porovnávání, která byla uváděna již v bodu 

10) Zápisu z jednání Výboru SČP ČSL JEP ze dne 5. 1. 2018 ve znění: 

„Výbor nesouhlasí s povinností EHK zaměřené na diagnostické výstupy. Forma 

mezilaboratorního porovnání je v tomto kontextu nevyhovující a přenáší formální požadavek 

do praxe v podobě neúměrné zátěže pro všechna pracoviště. Názor výboru je, že cílem EHK 

formou mezilaboratorního porovnání v tomto případě nemá být hodnocení shody 

diagnostických výstupů, ale hodnocení metodik, na které neexistuje jiný etablovaný program 

EHK – konkrétně tedy základního barvení HE a dále speciálních barvení...“  

Postoj výboru k dané problematice se nemění.  

Na základě tohoto rozhodnutí byl zaveden nový modul EHK v SEKKu: histochemie (HCB – 

Histologické a cytologické barvení), který úspěšně probíhá. 

5) Guidelines: nejnověji byly členům SČP v tištěné verzi distribuovány Neuroendokrinní nádory 

trávicího traktu (T. Jirásek, V. Mandys), které budou dostupné také na www stránkách 

společnosti v sekci Standardy. Další guidelines jsou v přípravě. 

6) Na základě podnětů z členské základny byla diskutována problematika on-line vzdělávacích 

akcí. Členové výboru se shodli, že jejich pořádání je zcela v kompetenci jednotlivých 

pracovišť. A. Ryška informoval, že na edukačním portálu SČP budou v brzké době k dispozici 

první materiály o patologii štítné žlázy, vítány budou další kurzy od potenciálních autorů 

z dalších pracovišť.  

7) J. Zámečník informoval výbor o hospodaření časopisu v minulém roce, které je vyrovnané, a 

představil ediční plán na příští rok.  

8) Předseda revizní komise J. Laco informoval o výsledcích hospodaření SČP, které byly přijaty 

bez připomínek. Opakovaně upozornil na nedoplatky členských příspěvků. Upozorňuje členy 

SČP, že členské příspěvky již nebude možné platit složenkou. Od příštího roku bude platba 

možná POUZE na základě emailového upozornění. Proto je nutné, aby patologové, kterým 

letos upozornění k zaplacení členských příspěvků nedorazilo na e-mail (včetně nevyžádané 

pošty), aktualizovali své emailové údaje na ČLS JEP u paní Hanušové nebo paní Havlíkové na 

adrese: cle@cls.cz . 

9) M. Trnková informovala o závěrech Odborného výboru ČIA – zejména o nových/revidovaných 

normách a dokumentech: 

a. Probíhá revize MPA 00-04-20 v souvislosti se zaváděním mandatorního dokumentu 

EA-3/01M: 2019, který stanovuje pravidla pro používání akreditačních značek, 

textových odkazů na akreditaci. Zásadní změnou je, že všechny akreditované 

subjekty posuzování shody musí uvádět odkaz na akreditaci na svých výstupních 

dokumentech, pokud jsou tyto činnosti v rozsahu akreditace. Tzn., že i zdravotnické 

laboratoře musí uvádět na výsledkových listech odkaz na akreditaci (akreditační 

značku nebo textový odkaz uvedený v MPA), pokud tyto obsahují výsledky vyšetření 

uvedené v příloze osvědčení o akreditaci. MPA vstoupí v platnost 1. 12. 2020. 

b. Probíhá revize – druhé kolo připomínkového řízení k ISO 15189, předpokládá se, že 

vypořádání připomínek bude min do 6/21. 

c. Vzniká nová norma Požadavky na odběr, dopravu a manipulaci se vzorky Medical 

laboratories – Requirements for collection, transport, receipt and handling of samples, 

se strukturou shodnou s revidovanou ISO 15189, se kterou bude úzce provázán. 

d. Norma ISO 20387:2018 Biotechnology - Biobanking - General requirements for 

biobanking, byla vydána v létě 2020 jako norma evropská. ČIA zahájila přípravu na 

mailto:cle@cls.cz


akreditaci podle této normy, uvítají zájemce, kteří se chtějí účastnit připomínkování 

překladu. 

e. Byl revidován mezinárodní dokument ILAC G 18, který se zabývá popisem rozsahu 

akreditace - nová struktura se bude týkat i rozsahů akreditace pro zdravotnické 

laboratoře. Zatím byl připraven první návrh. 

f. Byla diskutována otázka zastupitelnosti akreditace a registrace laboratoří u 

NASKL.Zároveň byla diskutována otázka prodloužení doby mezi dozorovými audity u 

NASKL na 3 roky. M. Trnová slíbila ověřit potenciální změny v systému auditů na 

RAKL. 

 
Noví členové: Zuzana Paličková 

Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční 15. 01. 2021 v 9:00 telekonferenčně. 

Zapsala: Eva Sehnálková 

 


