
 

Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 
28.04. 2014 ve 12,00 hod., Praha - Hlavův ústav 

 

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

Palas 

Omluveni: doc. Zámečník, doc. Honsová, prim. Trnková 

Hosté: Dr. Nováková  

 
 1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru SčP.  

 
 
K jednotlivým bodům zápisu a informace o jednáních mezi výborovými schůzemi: 

 Prof. Ryška: Na MZd zatím žádné pokroky ve věci pitev, výbor se shoduje na tom, že vyčkáme, 

než se materiál dostane do posl. sněmovny. 

 Dr. Fabián: počet žádostí o  stipendia na ECP do Londýna je k datu jednání výboru 15, splňují 

náležitosti 

 Plenární schůze v Litomyšli – zápis (dr. Trnková) - zatím nedodán 

 Sloučení členství v SČP a IAP po diskuzi panuje shoda, že vzhledem k malému průniku mezi 

oběma společnostmi by v tuto chvíli slučování přineslo značné administrativní a organizační 

komplikace a přínos by byl minimální, proto k dalším krokům nebudeme přistupovat 

 Prim. Kodetová- zpráva o hospodaření na konci roku: minus 63 tis. Kč; po započtení fondů IAP 

celkově plus 111 tis. Kč. Částka ve výši 175 tis. za proplacení stipendií na ECP 2013 bude 

převedena na SČP z fondu evropské společnosti. 

 Lublaň: SČP výbor souhlasí s poskytnutím stipendií po 10 tis. Kč všem osmi žadatelům.  

 

2. Ceny odborné společnosti: 

 Cena Hlavova :  doc. MUDr.  Jan Laco, PhD.  

 Cena Lamblova :    doc. MUDr. Denisa Kacerovská PhD. 

 Cena Bednářova – doc. MUDr.  J. Zámečník, PhD. 

Výbor souhlasí s proplacením odměn všem laureátům cen ve výši 10 tis. Kč za každou cenu. 

 

3. Příprava sjezdu patologů v Praze  

 Termín pro přihlášky k aktivní účasti bude do konce září  

 místo konání zatím není upřesněno – bude specifikováno dle dostupných finančních zdrojů 

4. Výbor vyzývá členy SČP ČLS JEP k nominacím kandidátů na čestné členství – do konce června. 



 Podle závěru plenární schůze budou mít čestní členové doživotně nulové členské poplatky a 

bezplatný vstup na odborné akce společnosti. 

5. Prof. Povýšil seznámil výbor s požadavkem na odborný posudek vyžádaný ČLK  - stížnost na prim. 

Pavlovského z Mostu; posudek vypracuje prof. Povýšil, jako další odborníci přizváni prof. Ryška, prof. 

Dušková. 

6. Doc. Daniš informoval cestou předsedy náš výbor, že bude příští rok pořadatelem společného 

Slovensko –českého sjezdu, který bude spojený se zasedáním Rywlinova klubu. Výbor se jednomyslně 

shodl na  dlouhodobě fungujícím principu, že akce je vždy pořádána (včetně všech finančních závazků 

a pohledávek) pořádající společnost (v tomto případě Slovenská společnost patologie).  

Předpokládáme, že v případě vyšších registračních poplatků budou pro aktivní české účastníky (členy 

SČP) vypsána stipendia obdobně, jako u jiných mezinárodních vzdělávacích akcí. 

7. Prof. Dušková informovala o grantu EUROCYTOLOGY. Na pražské zasedání v září souhlasí SČP  . 

s podporou akce do výše cca 3000,-  na třídenní síťové jízdenky pro účastníky zasedání. 

8. Informace o jednání na VZP prof. Ryška, prim. Fabian – modelový materiál o úhradách doplněný o 

vyjádření z VZP bude publikován na www stránkách SČP.  Prof. Ryška bude jednat ohledně nově 

zaváděných  kódů s náměstkem dr. Hoňkem – pro prediktivní výkony by mohl být zaveden systém 

signálních kódů.  

9. Dr. Nováková informovala o uvedení telekonferenční sítě do provozu.  

 Vedle telekonferenčních setkání je síť propojena s portálem Moje medicína.  

 Lze vytvořit školení - přednášku přístupnou v reálném čase pro zvolený okruh lidí nebo i pro 

veřejnost.  

 Možnost kladení otázek, po sestříhání záznam trvale přístupný na portálu.  

 Na nadcházejícím sjezdu je možno natočit některé přednášky.  

 Vzniklé videozáznamy mohou být uloženy i na www stránkách společnosti. 

 Červnový výbor (plánovaný na MOU u prim. Fabiana bude uspořádán telekonferenčně.  

10. Různé: 

 Prof. Ryška  informoval o dotazu jednatele fy GHC Bc. Furmana ohledně možnosti zařazení do 

sítě referenčních laboratoří prediktivních vyšetření. Prof. Ryška zaslal odpověď, že jde 

výhradně o síť pracovišť patologie. 

 

Zapsala: prof. MUDr. J. Dušková, CSc., FIAC 

 

 

 


