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Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 
22. 11. 2012 ve 13,00 hod. v Praze - FN Motol 

 

 

Přítomni:  prof.  Dušková, prim. Kodetová, prof. Skálová, prof. Ryška, prof. Povýšil, doc. Dundr, prim. 

Fabián, doc. Zámečník 

Omluvena: prim. Honsová 

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

 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Závěr: bez připomínek. 

K jednotlivým bodům: 

a.  Prim. Trnková informovala výbor o dalším vývoji ohledně nového sazebníku. Původně 

pánované spuštění od 1.1. 2013 je nejspíše nereálné.  

b. Databáze emailových kontaktů (prof. Ryška) - seznam e-mailových kontaktů členů SčP 

je připravený; některé adresy však stále chybějí 

c. Prof. Ryška -odeslal dopis se stanoviskem výboru ohledně spolupráce na klasifikaci 

přístrojů Národnímu referenčnímu centru (NRC). 

d. Nové statistické výkazy pro ÚZIS - koncem listopadu byla výborem odeslána nová verze 

výkazu pro náš obor, platit bude asi až od roku 2014. 

e. Prof. Ryška a doc. Zámečník informovali o dalším vývoji ohledně našeho časopisu a 

zejména o jednání ohledně nové smlouvy s ČSL JEP. Výbor společnosti věří, že se 

podaří do konce roku celý proces nakladatelské změny dokončit tak, aby mohl 

časopis v novém roce dále vycházet. 

f. Prof. Ryška odeslal prim. Vagundovi dopis s podpůrným stanoviskem výboru pro další 

jednání s pojišťovnou ohledně vykazování provedených výkonů u frakcionovaných 

vzorků s vícečetnými bloky.  

g. Prof. Ryška, prim. Fabián a prim. Trnková vyvolali jednání se zástupci pojišťoven 

(proběhne 13.12.2012), s těmito tématy k diskuzi: 

- topika vs. počet vyšetření 

- nový sazebník 

- stropy v prediktivní diagnostice 

- zájem některých laboratoří o rozšíření sítě referenčních laboratoří (alespoň 

na některé metody)  

 

2. Výbor diskutoval změny v systému celoživotního vzdělávání, které změnou stavovského předpisu 

nastolilo vedení ČLK. Výbor považuje nové změny (zejména zvýšení limitu dosažených kreditů, 

snížení získaných počtu kreditů za jeden vzdělávací den; neuznávání publikační činnosti ani účasti 

na zahraničních kongresech a vzdělávacích akcích do celoživotního vzdělávání) za velmi 

nešťastné. 
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Předseda společnosti osloví vedení ČLK se žádostí o možnost získání kreditů za distanční část 

sklíčkových seminářů a dále se žádostí o zařazení našeho oboru do systému vzdělávání 

organizovaného ČLK. 

 

3. Sjezd českých patologů proběhne v roce 2013 společně se Seminářem mladých patologů v 

Litomyšli. Plánované termíny: 5. - 6. duben nebo 12. - 13. dubna 2013; bude upřesněno. 

 

4. Prof. Dušková  informovala výbor o naší účasti v multilingválním edukačním programu 

EUROCYTOLOGY, který byl podpořen programem Leonardo a je ukotven na stránce Evropské 

Federace Cytologických Společností. Současná verze  je k nahlédnutí na adrese 

http://www.eurocytology.eu/static/eurocytology/ENG/home.html. Prof. Dušková na programu 

již delší dobu spolupracuje a přeložila část modulů do češtiny. Koordinátoři projektu chtějí žádat 

o grant na další fázi tohoto projektu a přizvali několik dalších států - také ČR. Záměrem je, aby se 

lokalizovaná (česká) verze programu stala oficiální vzdělávací platformou v gynekologické 

cytologii  a v plánu jsou i stránky testovací, které by umožnily získávání kreditů kontinuálního 

vzdělávání. Cílovou skupinou jsou nejen cytotechnologové, ale i patologové v postgraduální 

přípravě. 

 Závěr: Výbor vyjádřil tomuto projektu podporu. 

 

5.  Výbor diskutoval měnící se  kriteria pro doškolování v cytologii. 

Členové výboru schválili znění přehledného článku o stavu doškolování  a certifikacích v cytopatologii, 

který napsala pro časopis Česko-slovenská patologie a soudní lékařství prof. Dušková. Bylo 

rozhodnuto ponechat zatím současný stav zkoušek v gynekologické cytopatologii v rámci 

postupové zkoušky v předatestační přípravě a se změnou vyčkat, až budou stanovena sjednocená 

pravidla  v úrovni UEMS a EFCS se záměrem přizpůsobit následně národní systém co nejblíže 

mezinárodnímu.  

 

6. Výbor diskutoval návrhy na zlepšení www stránek naší společnosti v těchto okruzích: 

- doplnit složky o specializačním vzdělávání a o legislativních předpisech relevantních pro náš 

obor 

- zjednodušení orientace na stránkách, zavést datování dokumentů 

- grafický facelift 

- zavedení zaheslované části stránek, kdy by byly informace dostupné pouze pro členy SčP 

Prof. Ryška prodiskutuje návrhy výboru s webmasterem. 

 

7. Pokladník SčP prim. Kodetová informovala výbor o finanční situaci společnosti. Výbor vzal 

informaci na vědomí. 

 

Další schůze výboru SčP se bude konat 8.1.2013 v 10,00 v Hlavově ústavu, Praha.   

 
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D 

Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP 

http://www.eurocytology.eu/static/eurocytology/ENG/home.html
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Zapsal:  
Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 
Vědecký sekretář Společnosti českých patologů ČLS JEP 
22. 11. 2012 


