
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 

9.10. 2015 v 8,00 hod. formou TELEKONFERENCE 

 

Přítomni:  prof. Ryška, prof. Dušková, prim. Kodetová, prof. Zámečník, doc. Dundr, prim. Fabian 

Omluveni: prof. Povýšil, prim. Palas, doc. Honsová 

Hosté: revizní komise - prim. Trnková, prof. Hermanová, dr. Geierová 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru.  

Závěr: bez připomínek. 

 

2. K jednotlivým bodům:  

a. Evidence členů: informaci podala dr. Trnková, evidence je připravena a bude zaslána 

předsedovi společnosti  

b. Prof. Ryška informoval výbor o proběhlých jednáních se zástupci VZP (za výbor se zúčastnili 

prof. Ryška a dr. Trnková). Podařilo se zejména: 

- aby klinická pracoviště, která vykazují naše cytologické kódy, musela splnit stejné podmínky 

jako naše laboratoře, tj. projít příslušnou akreditací 

- zařazení signálních kódů do vnitřního číselníku VZP  

- požádat o úpravu definice kódu pro vykazování vyšetření HER2 u karcinomu mammy, aby byl 

proplácen automaticky, nikoli na žádost klinika (bude dořešeno na další schůzce) 

- umožnění vykazování max. 6 diagnostických kódů z jedné topiky. Pokud bude někdo ze členů 

SčP potřebovat, dostane na vyžádání zápis o tomto jednání od předsedy společnosti. 

- potvrzení postoje, že vyšetření tzv. liquid biopsy (stanovení prediktivních markerů, jako např. 

mutace KRAS, NRAS, EGFR či BRAF) z krevní plazmy, patří do rukou patologů a má být 

prováděno ve stávající síti referenčních laboratoří. 

Ad souběhy úvazků - v současnosti je povolen do sumární výše 1,2. Plošnou výjimku na 1,4 pro 

náš obor, kterou naše společnost prosazuje, VZP neudělí. Lze ale individuálně požádat, VZP 

bude posuzovat jednotlivé případy. 

c. Úkol z minulé schůze - doc. Honsová vyhledá již zpracovaný a VZP poskytnutý materiál o 

topických kódech, který VZP sama odsouhlasila jako návod pro revizní lékaře - trvá. 

d. Stipendia na ESP v Bělehradě: byla udělena všem uchazečům, kteří splnili podmínky. Nyní 

probíhá vyplacení stipendií. Do příštích let budou přesněji specifikována další kritéria pro 

udělení stipendia. 

e. Žádost o udělení statutu referenční laboratoře zdravotnickému zařízení v Novém Jičíně 

(Agel): Na podkladě předložených akreditačních osvědčení, záznamů o EHK, výsledků 

validačních studií a na základě šetření na místě ( prim. Fabian) doporučuje výbor zařazení 

do sítě referenčních laboratoří.  



Vzhledem k množícím se žádostem, jmenoval výbor pracovní podskupinu (prof. Ryška, doc.  

Dundr, prim. Fabian, prim. Trnková), která se bude věnovat definování kriterií pro udělení 

kladného vyjádření SČP k případným žádostem dalších pracovišť o zařazení do sítě 

referenčních laboratoří. 

 

3. Prof. Ryška odeslal negativní reakci naší odborné společnosti k návrhu vzdělávacího programu 

připraveného MZČR, kde hlavní role v organizaci měla přejít z lékařských fakult zpět na IPVZ. 

 

4. Prof. Ryška odeslal na MZČR protest proti návrhu zkrácení doby předatestačního vzdělávání v 

oboru patologie na 4 roky. 

 

5. Prof. Ryška informoval výbor o návrhu nové úhradové vyhlášky a o odeslané reakci na ni. 

Hlavní připomínky byly dvě: 

- změnit dikci požadavku, že "Poskytovatel prokáže platné Osvědčení na celé období roku 2016 a 

předloží ho nejpozději do 31. 3. 2016." 

- navrhujeme vyjmutí výkonů prediktivní diagnostiky nádorů (výkony 87696, 94200 a 94201) z 

indukované péče. 

 

6. Výbor opětovně diskutoval problém, že druhá čtení včetně prediktivní diagnostiky v referenčních 

centrech jsou některým pracovištím započítávána jako indukovaná péče. Trvá pověření doc. 

Honsové (ombudsmanky VZP pro náš obor), aby v této věci zajistila písemné stanovisko od VZP. 

Výbor dále diskutoval pozici prediktivního vyšetřování v systému DRG. Do příště je třeba 

zjistit, jak bylo DRG zahrnující prediktivní vyšetření kalkulováno. 

 

7. Prof. Ryška informoval a schválení a podpisu "Dohody mezi Společností českých patologů ČLS JEP a 

Svazem zdravotních pojišťoven ČR o využívání nově vzniklých signálních kódů VZP pro sledování 

frekvence vyšetření jednotlivých prediktivních markerů". 

 

8. Prim. Fabian informoval výbor o výsledcích dosavadního testování programu EHK 

imunohistochemie a informoval o antigenech, které se budou testovat v dalších kolech příští rok. 

Výbor byl informován o přípravě diagnostické EHK ve spolupráci se SEKK. Na jaře by mohlo 

proběhnout pilotní kolo na bázi virtuálních preparátů. 

 

9. Prof. Ryška informoval o vydání monografie prof. Šteinera et al. "Historie české patologie". Po 

vyřešení distribučního kanálu (v jednání) dostane jedno vydání publikace bezplatně každý člen SČP. 

 

10. Termín Sjezdu patologů 2016 v Ostravě. Termín 23. - 24. 9. 2016 navržený původně doc. 

Dvořáčkovou koliduje s ECP, nebyl tedy odsouhlasen. Organizátoři navrhli alternativní termíny 11.-12. 



11. nebo 25.-26. 11. 2016, oba jsou vyhovující. Předseda společnosti oslovil organizátory a požádal je 

o sdělení definitivního termínu. 

 

11. Je připraven návrh nového designu www  SčP.  Zatím v jednání, členové výboru si jej prostudují, 

bude projednáno korespondenčně. 

 

12. Prof. Ryška informoval o nabídce z ČLS JEP podílet se ve spolupráci s Českým rozhlasem Dvojkou 

na přípravě osvětového pořadu Kontakt Dvojky. 

 

13. Prof. Ryška informoval o emailu od prof. Svačiny o přípravě evidence členů ČLS JEP online. Výbor 

iniciativu vítá. 

 

14.  

Prof. Dušková vedla diskuzi ohledně novelizovaného dokumentu týkajícího se podmínek licence 

neurologické (likvorové) cytologie. SČP nemá námitky proti tomu, aby likvorologové, kteří splní 

kvalifikační podmínky novelizovaného dokumentu, vykazovali cytologické kódy odbornosti 807/823; 

pokud chce některá laboratoř, kde se klinik věnuje cytologii, vykazovat kódy naší odbornosti, musí 

splňovat kvalitativní i kvantitativní kritéria (tj. nepodkročitelná minima a akreditaci) kladená na 

všechny laboratoře našeho oboru. 

 

 

15. Prof. Ryška informoval výbor, že dokument UZIS ohledně tvorby nových DRG výkonů s hlavičkou- 

DRG RESTART, který definuje vybavení jednotlivých pracovišť našeho oboru je pouze pracovním 

materiálem, který nebyl doposud nijak oponován a že nemá obecnou platnost. 

 

16. Prof. Zámečník informoval výbor o průběžném hospodářském výsledku časopisu Česko-slovenská 

patologie v tomto roce a představil hospodářský a ediční plán na příští rok.  

Výbor SčP vzal zprávu o hospodaření na vědomí.  

Výbor souhlasí s technickými parametry časopisu a s odhadem finančních nákladů na výrobu a 

distribuci časopisu na rok 2016. Výbor rozhodl, že v souladu se Smlouvou o spolupráci při vydávání 

časopisu Česko-slovenská patologie a soudní lékařství mezi ČLS JEP a Česká patologie, o.s. bude zisk 

časopisu Česko-slovenská patologie použit na náklady časopisu v dalším kalendářním roce. 

 

17. Panonian Congress of Pathology se bude konat r. 2017 v ČR. Místem konání bude Mikulov. Výbor 

ustanovil lokální organizační výbor ve složení: prof. Ryška, prim. Fabian, prof. Hermanová, doc. 

Dundr. 

 

18. Výbor SčP osloví VZP k dalším jednáním ohledně těchto bodů: 



- problematika nového kódu na NGS (kód genetický máme k dispozici, pro naše potřeby však není 

zcela vyhovující, a proto předložíme návrh vlastního kódu odbornosti 823), vyšetřování somatických 

mutací BRCA u karcinomu ovaria jako prediktivního markeru pro léčbu PARP inhibitory 

- taxativní vyjmutí predikce z paušálu 

- problematika: průvodka (žádanka) jako doklad (návrh prim. Trnkové). 

Jednání se účastní prof. Ryška, prim. Trnková, prim. Fabian 

 

19. Členové nové Akreditační komise MZČR pro obor patologie (doc. Dundr, prof. Hermanová, prof. 

Zámečník) informovali výbor SčP o složení a práci nové komise. Zazněly informace o problematických 

změnách provedených během letních měsíců ministerstvem v našem vzdělávacím programu. 

Vzhledem k tomu, že dle sdělení MZČR bude možné v roce 2016 znovu otevřít otázku našeho 

vzdělávacího programu, bude se výbor problematikou úpravy Vzdělávacího programu pro obor 

Patologie zabývat na samostatném zasedání dne 4. 12. 2015 v 9,00 formou telekonference. Do té 

doby rozešlou členové Akreditační komise ostatním členům výboru podklady. 

 

20. Prim. Fabian opakovaně žádá, aby zejména velká pracoviště dodala své odborníky do panelu 

hodnotitelů EHK  imunohistochemie.  

 

21. Prim. Trnková žádá o podněty pro jednání na ČIA. Hlavní námitky výboru: 

- zajistit dohadování termínů posuzování dříve 

- posílat na molekulární patologii odborníka na patologii. 

 

22. Výbor schválil přijetí těchto nových členů: MUDr. Mariam Gachechiladze (Olomouc), MUDr. Petra 

Kašparová, Ph.D. (Hradec Králové), MUDr. Aleš Mlýnek (Ostrava), MUDr. Marcella Roman (Sydney), 

MUDr. Lenka Bartoňová (Praha), MUDr. Jana Moravcová (Praha) 

Výbor bere na vědomí zrušení členství těchto členů: MUDr. Pele Kelvin D’Almeida Bauleth 

Výbor bere na vědomí změnu adresy těchto členů: MUDr. Filip Sokol, prof. Stanislav Němeček, 

MUDr. Jaroslav Michálek 

 

Další schůze výboru SčP se bude konat 26. listopadu 2015 v 10,00 hod. formou telekonference. 

Zvláštní zasedání výboru k problematice Vzdělávacího programu pro obor patologie proběhne 

formou telekonference 4. prosince 2015 od 9,00 hod. 

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D  

Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP  

Zapsal:  

Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.  

Vědecký sekretář Společnosti českých patologů ČLS JEP  

9. 10.2015 


