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Zápis z mimořádné schůze výboru  

Společnosti českých patologů ČLS JEP 
4. 12. 2015 formou TELEKONFERENCE 

věnované tématu VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro obor Patologie 

......................................................... 

 

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

Omluveni: prof. Povýšil, prof. Dušková, prim. Palas 

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

 

Z přítomných jsou zároveň členy Akreditační komise MZČR: doc. Dundr. prof. Hermanová, prof. 

Zámečník. 

 

 

Výbor projednal podrobně současné znění Vzdělávacího programu oboru Patologie. Následující 

stanovisko vzniklo zevrubnou diskuzí a je doporučením pro další jednání členů Akreditační komise pro 

obor Patologie MZČR v případě možnosti současný vzdělávací program změnit. 

 

 

STANOVISKO VÝBORU SPOLEČNOSTI ČESKÝCH PATOLOGŮ ČLS JEP K AKTUÁLNĚ PLATNÉMU 

VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU PRO OBOR PATOLOGIE: 

 

1. PRACOVIŠTĚ II. TYPU 

Diskuze nad možnostmi definovat kriteria pro stanovení pracoviště II. typu není ukončena. Je složité v 

mantinelech, které jsou dány MZČR, určit kriteria, která by umožnila diferencovat mezi pracovišti I. a 

I. typu. 

V obecné rovině by mělo být pracoviště II. typu takovým pracovištěm, které dokáže školenci 

poskytnout přehled o diagnostice celého spektra diagnostické patologie včetně vzácných 

onemocnění, mělo by se jednat o pracoviště univerzitního typu, kde kromě diagnostiky probíhá i 

výuka studentů a aktivní výzkum. 

Výbor společnosti doporučuje vypustit jako nutný požadavek na pracoviště II. typu provádění 

elektronové mikroskopie, naopak, pracoviště II. typu by mělo poskytovat molekulární diagnostiku v 

celém rozsahu. 

 

2. POČTY POŽADOVANÝCH PITEV, BIOPSIÍ A CYTOLOGICKYÝCH VYŠETŘENÍ  

Výbor doporučuje upravit počet provedených pitev nutných pro složení zkoušky z kmene v rozmezí 

80 pitev. Po složení kmene (před atestací) doporučuje požadavek na další prováděné pitvy zcela 

vypustit.  

Počet požadovaných cytologických vyšetření po kmeni před atestací snížit na 1000, naopak navýšit 

počet provedených bioptických vyšetření na 4000. Počet provedených cytologických vyšetření v 

rámci kmene (2000 případů) doporučuje výbor zachovat. 
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3. STÁŽE  

 

A. Výbor se domnívá, že tzv. "kolečko" před kmenem by bylo dostačující v rozsahu 2 měsíců 

stáže v chirurgickém oboru. 

 

B. Výbor společnosti důsledně doporučuje zachovat povinný 7týdenní kurz předcházející 

atestaci.  

 

C. Jako povinný rozsah stáží na pracovištích II. typu před atestací doporučuje rozsah 1 

měsíce během 3 let. 

 

D. V rámci teoretické části vzdělávacího programu (čl. 2.3. d) doporučuje jako povinnou 

účast na 10 odborných akcí včetně 5 sklíčkových seminářů. Započítávat by se měly i 

mezinárodní odborné akce. 

 

 

4. LOGBOOK 

Pro náš obor není potřeba klasický logbook s přesným rozepsáním jednotlivých provedených 

vyšetření. Postačující je potvrzení školitele (vedoucího pracoviště) s uvedením počtu jednotlivých 

vyšetření. Provedená vyšetření by však v případě potřeby měla být dohledatelná. 

 

 

5. PŘEDLOŽENÍ PUBLIKACE PŘED ATESTAČNÍ ZKOUŠKOU 

Výbor společnosti doporučuje zcela vypustit požadavek na předložení publikace originální práce či 

kazuistiky jako předpoklad pro přístup k atestaci. 

 

6. POMĚR ŠKOLITELŮ/ŠKOLENCŮ V AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍCH 

Doporučený poměr školitel/školenci v rámci kmene i v rámci specializovaného výcviku je 1:2. 

  

7. DOPORUČENÉ ÚPRAVY K DALŠÍM JEDNOTLIVÝM USTANOVENÍM: 

 

A. 

čl. 3.1. Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností absolvovaných na konci 

výcviku v rámci základního patologického kmene: 

 

- Praktické znalosti - převést "Barvicí techniky v histopatologii a cytologii" z kapitoly 

praktických znalostí do teoretických znalostí, a to jejich aplikaci a interpretaci. 

 

- Vyřadit "Odběr materiálu pro histologická, cytologická a bakteriologická vyšetření" z 

praktických dovedností, naopak zařadit makropopis a přikrojení resekované tkáně do čl. 3.2.  

 

B. 

Ve čl. 4. Všeobecné požadavky: 

 - vypustit požadavek na znalost návrhu lázeňského léčení 
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C.  

Ve čl. 7. "Charakteristika akreditovaného zařízení": 

 

- vypustit: "řádné a plné zapojení školence do práce (včetně účasti na poskytování zdravotní 

péče v době od 16.00 hodin do 7.00 hodin a v sobotu a neděli a ve svátek minimálně 1x 

týdně)" 

 

- vypustit: "poskytovatel zdravotních služeb nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, které 

nemá akreditaci, musí být akreditována" 

 

 

8. POČTY HODIN V RÁMCI SPECIALIZAČNÍ STÁŽE "ZÁKLADY PATOLOGIE" 

 

Výbor doporučuje spojit počty hodin v rámci zkoušky na 4 hodiny. Zbylé hodiny přesunout do 

ostatních položek. 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 


