
Zápis ze schůze výboru SP konané dne 8.1.2013 v Praze na Hlavově ústavu 

Přítomni bez titulů: Dundr, Dušková, Fabián, Honsová, Kodetová, Povýšil, Ryška, Zámečník 

Nepřítomni: Skálová 

Kontrola minulého zápisu a informace o jednáních mezi výborovými schůzemi 

 Sjezd v Litomyšli bude v termínu 5.-6. dubna a jeho hlavním tématem bude 

neuropatologie. 

 Prof. Dušková upozornila na problém s uznáváním kreditů ČLK. Výbor začlení agendu 

k celé problematice systému postgraduálního vzdělávání. 

 Pojišťovny a sazebník:  Jednání s Prof. Ryška informoval členy výboru o jednání 

s pojišťovnami, kterého se účastnil spolu s Dr. Trnkovou a Dr. Fabiánem v prosinci 2012. 

Jednání bylo vyvoláno postupem několika revizních lékařů, kteří striktně uplatňovali 

vztah jeden diagnostický kód na jednu tzv. topiku, bez ohledu na to kolik 

materiálu/vzorků bylo zasláno a zpracováno. Dosaženo bylo rámcové formální shody, kdy 

pojišťovny souhlasily s argumenty společnosti a navrhly vypracování několika textů změn 

k dalšímu projednání. Současně výbor předpokládá, že v případě rozporování výsledků 

revize, bude v dalším posuzování brán zřetel na odbornost, tedy posuzovatelem bude 

patolog a nikoli revizní lékař se specializací v jiném oboru.  

Výbor projednal další materiály a postup jednání s různými subjekty v rámci tzv. „kultivace 

sazebníku“. 

Nová agenda: 

1. Bedrnův den s tématem kolorektální ca: výbor souhlasí s podporou akce SČP. 

2. Šéfredaktor časopisu (doc. Zámečník) informoval výbor, že časopis od tohoto ročníku nebude 

využívat nakladatelských služeb ČLS JEP (resp. nakladatelství Mladá fronta), ale že bude na 

základně smlouvy produkován ve spolupráci občanského sdružení Česká patologie a 

nakladatelství LD-Prager. To by mělo do budoucna přinést našemu časopisu Československá 

patologie i časopisu Soudní lékařství jak větší flexibilitu, možnost přímo ovlivňovat redakční 

práci, tak i ekonomické výhody. Dále probíhají jednání se Společností slovenských patologů, 

kteří zvažují (podobně jako v ČR) učinit předplatné časopisu součástí členského poplatku do 

odborné společnosti. Doc. Zámečník dále informoval o hospodaření časopisu a o edičním 

plánu časopisu na rok 2013.  

3. Standardy: Výbor se vrátil k nutnosti definování standardů a rozhodl, že budou připraveny 

základní standardy pro nejčastější onkologické dg.  

Současně prosí dobrovolníky, kteří jsou ochotni spolupracovat v jednotlivých dg. kategoriích, aby 

se přihlásili koordinátorům pro jednotlivé dg. Vítána je jakákoli pomoc (aktivní tvorba i pasivní 

přečtení textu a upozornění na problémy). Standardy by měly být připraveny do 21.5.2013.  

Seznam dg. a navržených koordinátorů:  

1. Ca plic (Matěj, Hornychová, Tichý, Dundr, Staněk, Ryška) 

2. Ca prsu - aktualizace stávajícího materiálu (Ryška, Fabián, Nenutil) 

3. Lymf. uzliny s hematologickou malignitou -Hodgkin a NHL (Nová, Kamarádová) 



4. Ca prostaty (Vagunda) 

5. Neuroendokrinní tu (Jirásek, Mandys) 

6. Ca střeva (Ryška, Fabian) 

7. Ca dělohy a ovarií (Dundr) 

8. Ca žaludku (Matěj) 

9. Ca ledviny (Dušková) 

10. Melanom (Trnková) 

11. Ca jater včetně meta (Honsová) 

Vypracování bude představovat základní data, která vždy musí obsahovat bioptický protokol 

(jinými slovy, co nesmí chybět v textu)  

4. Výbor se věnoval problematice doškolování: postgraduálu patologů ve vztahu k IPVZ, ke kurzům 

pořádaným fakultami, ke kurzům ze záštitou ČLK atd. Systém „vzdělávacích programů“ je velmi 

komplikovaný, s nejasnými pravomocemi a vztahy a nemá žádnou kontrolu odborné společnosti. 

Výbor se rozhodl, že této agendě se bude dále věnovat a pokusí se rozkrýt jednotlivé vazby a najít 

systém, který bude pro postgraduální doškolování v patologii nejpřínosnější. 

Současně se výbor věnoval otázce vzdělávání laborantek, kde systém je též velmi komplikovaný, 

postrádá jakoukoli logiku a nemá koordinovanou návaznost na požadavky oboru. Výbor rozhodl, 

že se i zde pokusí rozkrýt jednotlivé vzdělávací systémy a jejich vazby. Současný stav je 

nevyhovující, protože není žádná návaznost ve vzdělávání laborantek na požadavky oboru. Výbor 

není o systému informován a není ani dotazován v případě změn prováděných MZ nebo jinými 

organizacemi. 

5. Výbor se věnoval problematice laboratoří molekulární patologie (podklady připravuje Doc. 

Dundr) 

6. Výbor diskutoval změny www stránek Společnosti. Považuje je za málo komfortní a poněkud 

nepřehledné a myslí si, že by potřebovaly aktualizovat. Správce stránek bude požádán o 

návrhy, které by zlepšily uživatelský komfort, a výbor bude reagovat na tyto návrhy. 

7. Pokladník, prim. Kodetová byla požádána o přeposlání výsledků hospodaření revizní komisi. 

Data zatím dostali pouze členové výboru. 

8. Výbor se věnoval nově platným Listům o prohlídce zemřelého (vyhláška MZ č. 297/2012 Sb), 

které byly v době přípravy několikrát připomínkovány (z 18 připomínek výboru, byly všechny 

kromě 2 zapracovány). Nicméně následující 2, které zapracovány nebyly, jsou zásadní a výbor 

vydává následující doporučení členům SP, při jejich vyplňování (stanovisko výboru bude 

uveřejněno na webových stránkách společnosti). 

9. Výbor diskutoval problematiku požadavků firemních studií, kdy různé firmy se snaží získávat 

materiál (bloky, nebarvená skla) na pracovištích patologie bez smluv a tedy bez forenzního 

zajištění. Stanovisko a doporučení výboru o tom, jak postupovat v podobných situacích 

vypracuje na příští jednání doc. Zamečník. 

10. Další schůze výboru se bude konat 28.3.12 na Hlavově ústavu v Praze. 

11. Česko-Slovenský sjezd se bude konat 20.-21. června v Senci, pořádá pracoviště doc. Daniše 

12. Členství ve SP - schváleni noví členové: Josef Heřman: Jindř. Hradec, Lýdia Bystřičanová: 

Plzeň, Jan Stehlík (Mgr): Plzeň, Jaroslav Michálek: Olomouc, Ondřej Fabian: Motol 

Zrušené členství: prof. Nožička ze zdravotních důvodů. 

 

Zapsala: Eva Honsová 


