Zápis z jednání výboru Společnosti českých patologů ze dne
15.12.2016 (kombinovaná forma – presenční / telekonference)
Přítomni:
Členové výboru: P. Dundr, J. Dušková, R. Matěj, O. Daum, T. Jirásek, D. Kodetová, J.
Zámečník, M. Trnková, P. Fabián
Členové revizní komise: J. Laco, I. Zambo, D. Cempírková
Omluveni: E. Sehnálková, K. Benková
Host: A. Ryška
Aktuální témata:
1. Výbor diskutoval možnost akreditování samostatné cytologické laboratoře pod odborností
(823). Vzhledem k platným nepodkročitelným minimům, ve kterých je uvedeno, že základní
je histopatologická (823) / nekroptická (807) laboratoř a ostatní jsou volitelné (včetně
cytologické laboratoře, laboratoře molekulární patologie atd.) se výbor usnesl jednomyslně,
že v rámci odbornosti 823 není možné akreditovat samostatnou cytologickou laboratoř.
2. Výbor projednal a bere na vědomí informaci prof. Ryšky, že Pannonian Congress
proběhne v termínu 16. - 19. 5.2018 v Mikulově, pracovní schůzka organizátorů je plánována
na 17. - 18. 2. 2017 v Mikulově, tématy kongresu bude patologie hlavy a krku, urogenitálního
traktu a měkkých tkání.
3. Proběhlo jednání s VZP (prof. Dundr, prof. Ryška, doc. Prausová) týkající se Přílohy č. 2,
která byla rozesílána do všech institucí, v rámci kterých fungují „referenční laboratoře“ pro
testování prediktivních markerů. Konkrétně se projednával bod týkající se požadavku na
testování prediktorů pouze na indikaci onkologa KOC. V rámci jednání vznikne zápis
s výstupy tohoto jednání, který bude uveřejněn na stránkách naší odborné společnosti.
4. Kontrola zápisu z předchozího jednání výboru:
1.

výbor děkuje prof. Ryškovi za organizační zajištění Mutation day v Hradci Králové.

Nová verze konsenzu pro diagnostiku nemalobuněčných karcinomů plic byla publikována na
webových stránkách SČP stejně jako bude zveřejněna na webových stánkách České
onkologické společnosti a České pneumologické a ftizeologické společnosti.
2.

bez další diskuse

3.

proběhla diskuse k finančnímu zajištění provozu registrů Magister a Kelly. Je snaha o

zajištění fungování těchto registrů i do budoucnosti, nicméně nutné je pro jejich fungování

finanční zajištění. V tuto chvíli možné pouze formou nákupu dat od společností majících o
data zájem. Problematika poskytování dat je v řešení s jednotlivými zadávajícími pracovišti.
Výbor bere informace na vědomí a nemá připomínky.
4.

Doc. Daum a doc. Laco seznámili výbor s možnostmi různých forem guidelines pro

bioptická vyšetření. Výbor pověřuje doc. Dauma a doc. Laca přípravou témat k vypracování
doporučených postupů pro bioptická vyšetření, a to jednak ve formě tzv. checklistů
obsahujících doporučené požadavky náležitostí bioptického výsledkového protokolu a jednak
ve formě detailnějších postupů vyšetření pro jednotlivé orgány, včetně navržení jmen
zpracovatelů. Bude řešeno na příštím výboru.
5.

výbor schvaluje prim. MUDr. Marii Hácovou a MUDr. Vojtěcha Kolína jako odborné

posuzovatele za NASKL
6.

výbor po diskuzi nevnímá nutnost měnit stávající nepodkročitelná minima odborné

společnosti 807/823, která pokládá za vyhovující
7.

prof. Zámečník informoval výbor o tematických okruzích jednotlivých čísel časopisu

ČS Patol pro rok 2017 takto: č. 1 - komentáře k nové WHO tumorů CNS, č. 2 - patologie
měkkých tkání, č. 3 - hematologické malignity, č. 4 – novinky v prediktivní diagnostice. Dále
informoval, že hospodaření časopisu bylo v roce 2016 vyrovnané a že případný přebytek
hospodaření bude po roční uzávěrce použit na hospodaření časopisu v dalším období. Výbor
bere tyto informace na vědomí.
8.

výbor pověřuje dr. Trnkovou a dr. Benkovou vyhodnocením dotazníkové ankety

směřované ke členům společnosti a seznámením výboru s jejími výsledky (anketa bude
uzavřena na konci ledna 2017 a poté vyhodnocena)
9.

viz bod 2. výše

10.

prof. Dundr informoval členy výboru o proběhlém Advisory boardu k problematice

testování PD-L1, konsenzus z tohoto jednání bude dále publikován ve formě dop. postupu
na stránkách SČP
11.

výbor pověřuje prim. Kodetovou prověřením finančních náležitostí spojených

s provozem webových stránek společnosti s jeho administrátorem dr. Uhrinem
12.

bez další diskuse

13.

bez další diskuse

14.

proběhla diskuse k obecnému modulu hodnocení IHC SEKK, budou upravena kritéria

úspěšnosti na podkladě reálné bioptické praxe. Výbor pověřuje prim. Fabiana o modifikaci
vyhodnocování tohoto modulu SEKK
15.

výbor prodiskutoval a schválil navržené kandidáty na hodnotile SEKK pro modul

HER2 a modul všeobecné imunohistochemie v následujícím složení:
SEKK HER2:

Ryška, Hovorková, Dundr, Němejcová, Alena Skálová, Kinkor, Kolář, Tomáš Tichý,
Ehrmann, Pavlovský, Jandáková, Žiak, Tomanová, Dvořáčková, Trnková, Pytlounová,
Fabian, Nenutil, Babánková, Kodet
SEKK Všeobecná IHC:
Fabian, Buzrla, Dvořáčková, Tomáš Tichý, Flodr, Veselý, Žampachová, Kyclová, Kašparová,
Hornychová, Stříteský, Škapa, Matěj, Jirásek, Zambo

16.

Výbor diskutoval problematiku nové celostátní učebnice patologie pro studenty

všeobecného lékařství. Prof. Zámečník informoval o své potenciální ochotě ujmout se role
editora a organizátora.
17.

doc. Laco informoval výbor o poklesu počtu neplatičů členských příspěvků SLČ JEP

na polovinu (ze 46 na 23), zbylí neplatící členové budou informováni a upozorněni členy
výboru na nutnost doplacení členských příspěvků a ev. aktualizaci kontaktních údajů
Další body:
1.

výbor projednal žádost referenční laboratoře Ústav patologie FN Brno-Bohunice o

rozšířená stávajícího spektra markerů o HER2. Po zhodnocení všech dodaných podkladů
výbor toto rozšíření doporučuje a pověřuje prof. Dundra vyhotovením písemného vyjádření
doporučení a jeho zaslání doc. Křenovi / prim. Pavlovskému
2.

výbor projednal současná kriteria udělování stipendií a cestovních grantů na odborné

akce členům SČP a pověřuje doc. Laca vypracováním revidovaných kritérií na jednání příští
schůze výboru
3.

výbor bere na vědomí doručené změny osobních údajů členů SČP

4.

Další schůze výboru se uskuteční 24.2.2017 v 9.00 (telekonference), 20.4.2017 v

10.00 (Hlavův ústav) a 22.6.2017 v 10.00 (telekonference)

zapsal: T. Jirásek

