
Zápis z jednání výboru a revizní komise SČP ČLS JEP ze dne 15. 01. 2021 
 

Přítomni (abecedně a bez titulů): 

Členové výboru: P. Dundr, J. Dušková , R. Matěj, O. Daum, P. Fabian, T. Jirásek, A. Ryška,  M. Trnková 

Členové revizní komise:  D. Cempírková, K. Kamarádová, J. Laco,  E. Sehnálková, I. Staniczková-Zambo 

Omluveni:  J. Zámečník  

Kontrola zápisu z minulého jednání: 

1) M. Trnková informovala o podání 6 výkonů do systému SZV MZČR – 2 nové a 4 s upravenou 

frekvencí. Dle informací z MZČR bude pracovní komise zasedat 3/21. Návrh je nyní postoupen 

k veřejnému připomínkování. 

2) Na pokračující jednání mezi s plátci a zástupci ČOS týkající se problematiky komplexního 

prediktivního testování metodou NGS, které by mělo proběhnout v první polovině roku 2021, 

výbor nominuje P. Dundra, R. Matěje a M. Trnkovou. 

3) Na plánované jednání s plátci a zástupci ČOS týkající se problematiky diagnostického testování 

metodou NGS u solidních nádorů (vyhodnocení pilotního programu za rok 2020 a nastavení 

pravidel pro jeho pokračování) výbor nominuje následující účastníky: P. Dundr, A. Ryška, R. 

Matěj a T. Jirásek. Názor výboru je, že toto testování by mělo být rozšířeno i na další (nejen 

referenční) laboratoře tak, aby pokrývalo potřebnou indikaci ze strany patologů i onkologů. 

Nezbytnou podmínkou je, aby laboratoře splňovaly příslušná kritéria personální a přístrojové 

vybavenosti a účastnily se systému EHK. 

4) Výbor diskutoval problematiku odečítání preparátů patologem mimo vlastní pracoviště ať už v 

mikroskopu, nebo v rámci tzv. digitální patologie. Výbor se shodl na potřebě oficiální 

formalizace této možnosti, a to i v souvislosti s probíhajícími karanténními opatřeními a 

případnou možností „home-office“. Názor výboru je, že vlastní diagnostika patologem může 

probíhat kdekoliv a není vázána na jeho fyzickou přítomnost na pracovišti. Toto však nijak 

neovlivňuje nepodkročitelná minima úvazků definovaná odbornou společností. Výbor 

pověřuje P. Dundra, aby inicioval jednání s plátci a ve spolupráci s nimi oficializoval možnost 

odečítání preparátů patologem bez nutné vazby na jeho fyzickou přítomnost na pracovišti. 

V tuto chvíli jde o iniciaci jednání zaměřených pouze na možnost odečítání preparátů 

mikroskopicky, nikoliv formou digitální patologie/telepatologie. Problematiku digitální 

patologie/telepatologie bude výbor řešit až v návaznosti na legislativní opatření týkající se 

digitalizace zdravotnictví, která by měla být legislativně ošetřena v průběhu letošního roku. 

5) Po námitce výboru SČP proti návrhu nevypsání žádného rezidenčního místa v oboru patologie 

MZČR zveřejnilo počet rezidenčních míst pro patology na roky 2021-2023:  8 rezidenčních míst/ 

ČR. 

6) Výbor SČP doposud neobdržel vyjádření k připomínkám, které vznesl v rámci veřejného 

připomínkového řízení k navrhované verzi klinických doporučených postupů (sarkomy). Jedná 

se zejména o institut povinného 2. čtení měkkotkáňových nádorů. Zodpovědný redaktor KDP 



dr. Kozel byl na tento fakt upozorněn e-mailem. Výbor SČP byl dr. Kozlem ujištěn, že se na 

zapracování připomínek stále ještě pracuje. Dále byla diskutována problematika vznikajících 

KDP karcinomů tlustého střeva (za výbor SČP se účastní P. Fabian) a karcinomů plic (za výbor 

SČP se účastní R. Matěj). 

7) M. Trnková informovala o změnách v dozorových auditech NASKL. Od 4/21 možnost žádat o 

dozorový audit II s  3-letým intervalem (viz příloha č. 1) 

 

Aktuality: 

1) 46. sjezd českých patologů je plánován na 25-27. 11. 2021. Sjezd pořádá Ústav klinické a 

molekulární patologie FN Olomouc. Součástí programu budou přednášky výherců Hlavovy a 

Lamblovy ceny za rok 2019 i 2020.  

2) Hlavova a Lamblova cena – výbor vyhlašuje nominace na Hlavovu a Lamblovu cenu za rok 2020 

(viz příloha č. 2). Složení komise hodnotitelů:  T. Jirásek, R. Nenutil a O. Hes. 

3) Stipendia na ECP: Evropský sjezd patologů se koná 28.8. - 1. 9. 2021 ve Švédsku. V tuto chvíli 

není jasné, jestli sjezd proběhne prezenčně, distančně, nebo v hybridním módu. Výbor 

diskutoval problematiku a rozhodl se pro vypsání stipendií, která však budou přidělena pouze 

v situaci, že sjezd bude plně PREZENČNÍ. Pro přidělení stipendií výbor sestavil kritéria, která 

jsou shodná jako v minulém období. Hodnotící komise pro přidělování stipendií bude pracovat 

ve složení: P. Fabian, J. Laco, J Dušková. Podmínky pro přidělení stipendií jsou v příloze č. 3. 

Přihlášky je možné posílat do 15. 3. 2021. 

4) Termín konání Panonského sjezdu v tuto chvíli není jasný. Je plánované setkání zástupců všech 

zapojených zemí, za ČR výbor k jednání nominuje A. Ryšku.  

5) Výbor SČP odsouhlasil fakturaci dr. Uhrinovi za správu www stránek SČP v letech 2019 a 2020. 

Výbor pověřuji P. Dundra, aby kontaktoval dr. Uhrina s požadavkem na vystavení faktury a 

doložení fakturovaných částek.  

6) Jak byli členové společnosti v minulém roce informováni, vzhledem k epidemiologické situaci 

nebylo možné realizovat plánovanou plenární schůzi. Výbor upozorňuje všechny členy 

společnosti, že v případě jakýchkoliv dotazů, námětů a připomínek je možné kontaktovat členy 

výboru e-mailem. 

7) Guidelines: práce pokračují, v brzké době bude vydán guideline týkající se problematiky GIST. 

Výbor schválil následující členy:   

Lumír Kunovský, Zora Šerková, Veronika Slezáková 

Zrušení členství:   Martin Uhlíř 

Další schůze Výboru a revizní komise SČP se uskuteční distančně v 9:00 12. 3. 2021 a 14. 5. 2021, a 

prezenčně v 10:00 25. 6. 2021. 

Zapsala: Eva Sehnálková 

 


