Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP
12. května 2008 v Praze (Hlavův ústav patologie 1. LF UK a VFN) 

Zasedání výboru se zúčastnili všichni členové výboru Společnosti kromě prim. Nenutila (omluven).

1. Prof. Povýšil informoval nový výbor Společnosti o vyjádření, které zaslal společně s předsedou Společnosti soudního lékařství doc. Klírem na MZČR ohledně připravovaného zákona o zdravotních službách. V dopise je vyjádřeno nesouhlasné stanovisko Společnosti českých patologů s převodem pitev náhle a nečekaně zemřelých mimo zdravotnické zařízení do gesce oboru patologie.

2. Volba funkcionářů výboru Společnosti: (tajná volba; skrutátoři prim. Kodetová a doc. Zámečník)
Výsledky:
	Předseda Společnosti: prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (4 hlasy; ostatní dle abecedy: prof. Ehrmann 1 hlas; prof. Mandys 1 hlas; prof. Povýšil 1 hlas; doc. Zámečník 1 hlas)
	Místopředseda Společnosti: prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. (4 hlasy; ostatní dle abecedy: prof. Povýšil 3 hlasy; doc. Zámečník 1 hlas)
	Vědecký sekretář Společnosti: doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. (4 hlasy; ostatní dle abecedy: prof. Ehrmann 3 hlasy; prof. Povýšil 1 hlas).
	Pokladníkem Společnosti byla aklamací zvolena prim. MUDr. Daniela Kodetová.


3. Výbor pověřuje nového předsedu Společnosti, aby informoval o výsledcích voleb nadřízené složky ČLS JEP, předsedy odborných společností a dále MZČR a VZP.

4. Nový výbor Společnosti poděkoval za předchozí činnost odstupujícímu předsedovi a výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP.

5. Výbor projednal žádosti o nové členství v naší Společnosti a vyslovil souhlas s přijetím MUDr. Jana Studničky, MUDr. Davida Mackerleho, MUDr. Márie Hácové, MUDr. Radmily Hamplové, MUDr. Silvie Zeithamlové, MUDr. Ondřeje Součka, MUDr. Jaromíra Háčka a MUDr. Anny Korcové. Výbor projednal a vyslovil souhlas se žádostmi o udělení slevy z členského poplatku: MUDr.  Miroslava Benišová, MUDr. Iva Zambo.

6. Prof. Ryška a prof. Povýšil informovali o průběhu jednání se ZP ohledně vzniku tzv. laboratoří prediktivní onkologie. 
Ke vzniku nově etablovaných laboratoří tzv. „prediktivní onkologie“ mimo pracoviště patologie nedojde (toto řešení nemá podporu ani u ZP ani u naší Společnosti). VZP si vyžádala, aby bylo Společností patologů určeno 6 pracovišť, se kterými naváže VZP smlouvy pro výkon příslušné diagnostiky. Tato pracoviště musí splňovat následující kritéria: provádění vyšetření certifikovanými kity u dostatečně vysokého počtu případů (pro IHC diagnostiku HER-2/neu u karcinomu prsu min. 250 případů/rok), účast v programu externí kontroly kvality, regionální pokrytí v rámci republiky, akreditace pracoviště nejpozději do konce dubna 2009, vazba na Komplexní onkologická centra. Dle vyjádření VZP by v budoucnu (pravděpodobně od konce roku 2009) bude možné do této sítě zahrnout i další pracoviště, která splní kvantitativní a kvalitativní kriteria, jejichž stanovení je plně v kompetenci Společnost patologů. 
Výbor Společnosti se shodl na tom, že se nejedná o pracoviště “prediktivní onkologie“ a doporučuje nadále používat termín „prediktivní patologie“.

7. Prof. Ryška informoval výbor o dopisu, ve kterém prof. M.L. Hansmann (prezident německé divize IAP, Bonn) žádá o podporu plánu německé divize IAP uspořádat Světový kongres IAP v roce 2014 v Bonnu. Výbor Společnosti souhlasí a pověřuje předsedu společnosti, aby zaslal dopis s podporou prof. Hansmannovi.

8. Výbor Společnosti na žádost Rady NASKL diskutoval problematiku diagnostického užívání tzv. „home-made metod“ – v našem případě zejména necertifikovaných kitů a protilátek pro imunohistochemii určených dle návodu výrobce pouze pro výzkumné účely. Stanovisko výboru je následující: použití tzv. „home-made metod“ v diagnostické praxi má své opodstatnění jako podpůrné diagnostické vyšetření, ve velké části případů neexistuje alternativní možnost použití certifikované metody; pro definitivní diagnostický závěr (za který přijímá zodpovědnost diagnostikující patolog) je kromě těchto vyšetření nutná analýza histologických řezů a klinicko-patologická korelace získaných výsledků.

9. Na dalším zasedání výboru Společnosti bude potřeba navrhnout seznam odborníků v oboru patologie, kteří budou nominováni jako kandidáti na odborné posuzovatele pro audity prováděné Národním autorizačním střediskem pro klinické laboratoře (NASKL).

10. Výbor Společnosti diskutoval problematiku telefonického hlášení výsledků bioptických i autoptických vyšetření. Závěr: Tato problematika musí být upravena nařízením řídících orgánů jednotlivých pracovišť.

11. Výbor Společnosti pověřuje prof. Mandyse prozkoumáním možností sponzorování časopisu Čes.-Slov. Patologie.

12. Prof. Ryška požádal v zastoupení vedoucího redaktora časopisu Čes.-Slov. Patologie o zaslání příspěvků do rubriky „Jaká je vaše diagnóza“ z jednotlivých univerzitních pracovišť.






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

14. 5. 2008

