
10. SEMINÁŘ MLADÝCH PATOLOGŮ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ 

Milí přátelé,

je  to  jen  stěží  k uvěření,  že  vás  již  po  desáté  můžeme pozvat  na  tradiční  jarní  Seminář 

mladých patologů,  pořádaný společně Fingerlandovým ústavem patologie LF UK a FN v Hradci 

Králové a  PATOLOGIÍ LITOMYŠL,  s.r.o..  Záštitu nad celou akcí převzali děkan LF UK v Hradci 

Králové, ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové a prezident české sekce IAP. 

Seminář se bude konat ve dnech  20. -   21. 4.  2006 (pátek - sobota) v areálu zámeckého   

pivovaru v Litomyšli. 

Programové schéma semináře zůstane v podstatě totožné, jako v minulých ročnících - kromě 

přednášek mladých patologů a sklíčkového semináře jsme zařadili blok sdělení věnovaný jednomu 

tématu. Pro letošní rok jsme zvolili téma nádorů a tumoriformních lézí měkkých tkání. Svou účast 

přislíbili dva přední světoví experti na tuto problematiku – 

Prof. T. Krausz a Dr. T. Menzel.

Oba zahraniční  hosté přednesou přehledová sdělení  o nových trendech v oblasti  patologie 

měkkých tkání  a  po  většinu  sobotního  programu povedou workshop s  prezentací  25  sklíčkových 

případů; tyto případy budou s předstihem zpřístupněny formou virtuálních preparátů na internetu tak, 

abyste  si  je  mohli  prohlédnout  z  tepla  svých  domovů.  Virtuální  slidy  budou po  omezenou  dobu 

přístupné i po ukončení semináře.

V rámci odborného programu proběhne v pátek odpoledne tradiční jarní sklíčkový seminář 

Fingerlandova ústavu patologie. Demonstrované případy budou tak jako v minulosti veřejně přístupné 

na  internetu  na  adrese  smp.mikroskopy.cz.  Večerní  program bude  věnován  kromě  již  zmíněných 

přehledových  přednášek  také  tradičním zpestřením  našich  setkání  –  fotografické  soutěži,  dalším 

kvízům, neformálnímu setkání při společenském večeru a také již tradičnímu promítán nového dílka 

pocházejícího z hradeckých ateliérů Fingerland's Unlimited.  Během soboty bude po ranním bloku 

přednášek mladých patologů probíhat workshop diagnostiky lézí měkkých tkání, kde oba zahraniční 

hosté  budou  demonstrovat  případy pokrývající  celou  šíři  spektra  těchto  afekcí.  Všichni  účastníci 

obdrží kromě tradičních sjezdových materiálů také souhrny k tomuto workshopu. 

Pokud  nedojde  k  neočekávaným  komplikacím,  rádi  bychom  také  realizovali  to,  co  se  v 

loňském roce plně nezdařilo a část programu věnovali diskusi o externí kontrole kvality laboratoří. 

http://smp.mikroskopy.cz/


Máme předběžně  přislíbenou  účast  vedoucího  programu UK NEQAS (United  Kingdom National 

External Quality Assessment Scheme) prof. Keitha Millera. Doufáme, že tentokrát vše dobře dopadne, 

a že poznatky britských patologů budou inspirací i pro naše laboratoře.

Seminář  bude  letos  probíhat  v  sálech  zámeckého  pivovaru  v  Litomyšli,  který  byl  kompletně 

rekonstruován a rozšířen. Tam se také bude konat páteční večerní společenský program (ochutnávka 

vín, projekce filmu a večeře s hudbou a tancem). 

Fotografická soutěž

V letošním roce,  který  je  rokem jubilejním,  bychom rádi  uspořádali  nikoli  pouze  jednu 

fotografickou soutěž, ale rovnou soutěže dvě. Jedna by měla být tradiční mikrofotografická soutěž 

„Jak se vám líbí ?“, tak jak ji znáte z minulých let. Druhá pak bude novinkou – bude se jednat o 

soutěž, kterou jsme nazvali  „Febris peregrinandi“ (Cestovní horečka). Každý účastník bude moci 

prezentovat  na  ploše  formátu  A2 své materiály  z  cesty do  více  či  méně  exotických krajů.  Je  na 

každém, zda dá přednost  několika fotografiím velkého formátu,  či  zda na „nástěnku“ umístí  větší 

množství snímků menších, příp. doplněných o artefakty z daného místa.

Ceny  do  obou  soutěží  věnuje  generální  sponzor  semináře  –  firma  Nikon.  Vítěz 

mikrofotografické soutěže získá digitální kompaktní fotoaparát a externí USB harddisk v celkové ceně 

10.000,- Kč.  Na vítěze  soutěže Febris  peregrinandi  bude čekat  finanční  poukázka rovněž ve výši 

10.000,- Kč.

*****************************************************************************************
Podmínky soutěže   „Jak se vám líbí ?“  :  
Do soutěže budou přijímány mikrofotografie v digitální podobě (formáty TIFF, GIF, BMP, JPG - lze dodat na 
paměťových kartách typu CompactFlash či CD-R/RW, DVD-R, DVD-RW, USB Flash). Může se zúčastnit každý 
registrovaný účastník semináře (každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 3 obrázky).
Soutěžní snímky lze zasílat buď pomocí formuláře na www stránkách semináře (doporučujeme) nebo je přivézt 
až do Litomyšle.
Fotografie budou anonymně posuzovány všemi účastníky semináře - hlasování jako při volbách do parlamentu 
(tajné, rovné, přímé). Hodnocen bude zejména estetický dojem a nápaditost.

Podmínky soutěže   „Febris peregrinandi“:  
Každý  účastník,  který  projeví  na  přihlášce  zájem  se  soutěže  zúčastnit  (tato  registrace  na  přihlášce  je 
podmínkou účasti v soutěži!), dostane k dispozici posterovou plochu o velikosti (v/š) 60x40 cm. Na této ploše 
bude moci vystavit své fotografie či dovezené artefakty (např. náramek, šátek, apod.) z jedné zvolené lokality – 
je na účastníkovi, zda si vybere prezentaci jednoho místa, jedné oblasti či země. 
Tyto „nástěnky“ budou posuzovány obdobně jako fotografie v soutěži „Jak se vám líbí?“ - tedy anonymně všemi 
účastníky semináře. Hodnocen bude zejména estetický dojem a nápaditost.

*****************************************************************************************
Po dobré zkušenosti z loňských let jsme se rozhodli i letos umožnit přihlášeným účastníkům 

flexibilněji  si  zvolit  typ  a  cenovou  kategorii  ubytování.  Proto  jsme  na  termín  akce  rezervovali 

naprostou většinu ubytovacích kapacit v Litomyšli (hotely Dalibor, Zlatá Hvězda a Sofie, penziony). 

Každý přihlášený účastník si tak může (a musí!) sám objednat ubytování podle svých nároků a 

finančních možností. Předpokládáme, že snad není třeba zdůrazňovat, že čím dříve budete ubytování 

rezervovat, z tím širší nabídky si budete moci vybírat. Kompletní seznam rezervovaných hotelů je 

přiložen na konci této pozvánky.



Vyzýváme všechny, kteří se hodlají zúčastnit, aby do 23. 3. 2007 zaslali přihlášku na adresu:

Zdeňka Svojanovská
PATOLOGIE LITOMYŠL, s.r.o.
Purkyňova 652
570 14  Litomyšl

případně faxem na tel. č. 461612574, či e-mailem na adresu patolker@lit.cz. Přihlásit se lze i on-line 
přes www stránky semináře na adrese: smp.mikroskopy.cz     

Zájemce o aktivní účast prosíme o současné zaslání názvu přednášky či posteru (s uvedením, o 
jaký typ sdělení má autor zájem) do téhož termínu na adresu:

MUDr. Markéta Tomšová, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie
Fakultní nemocnice
500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

fax: 49 583 2004, e-mail tomsova@fnhk.cz. Rovněž odborná sdělení lze přihlásit on-line přes www 
stránky semináře na adrese: smp.mikroskopy.cz     
(příp. dotazy rád zodpoví A. Ryška na tel: 49 583 3748, mobil: 608 035 355)

Délka přednášky 10 min., zajištěna projekce z počítače (MS PowerPoint), na požádání i diaprojekce 
(uveďte požadavek na přihlášce sdělení!). Velikost posteru (v/š) je 180x125 cm.

Upozorňujeme, že počet seminárních preparátových sad je omezený, a proto budou rozesílány 
jen přihlášeným účastníkům. U osob přihlášených po termínu nebudeme moci z kapacitních 
důvodů garantovat účast na akci. 

Vzhledem k předpokládanému zájmu budou přihlášky vyřizovány v tom pořadí, v     jakém dojdou.  

Další informace je možné získat buď na  smp.mikroskopy.cz nebo na adrese:

Doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Fingerlandův ústav patologie
Fakultní nemocnice
500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

tel: 49 583 3748  
fax: 49 583 2004 
e-mail: ryskaale@fnhk.cz

 
Doufáme, že se nám podaří úspěšně pokračovat v tradici našich setkání s neformální atmosférou. Na 
závěr bychom chtěli ještě jednou zdůraznit krédo našich litomyšlských setkání: 

Srdečně jsou zváni všichni patologové, ať už mladí věkem, duchem či obojím.

Těšíme se na setkání v Litomyšli, za organizátory: 

Doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. Prim. MUDr. Zoltán Kerekes

Prof. MUDr. Ivo Šteiner, CSc.

http://www.smp.mikroskopy.cz/
http://www.smp.mikroskopy.cz/
mailto:tomsova@fnhk.cz
http://www.smp.mikroskopy.cz/


Seznam ubytovacích možností:

Hotel Dalibor
tel: 461619006, fax: 461616108
hotel.dalibor@seznam.cz
 
Hotel Zlatá hvězda
tel: 461615338, fax: 461615091
zlata.hvezda@lit.cz
 
Hotel Sofie
tel: 461613191, fax: 461613190
sofia@lit.cz
 
Penzión Petra
tel: 461613061, fax: 462613051
info@pension-petra.cz
 
Penzión Pod klášterem
tel/fax: 461615837
 
Penzión Kraus
tel/fax: 461614823
www.pension-kraus.cz
 
Penzión Bludička
tel/fax: 461619115
bludicka@lit.cz
www.bludicka.cz
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