
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů (SčP) 

ČLS JEP 

16. 6. 2014 v 10,00 - formou videokonference 

 

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

Zámečník,  prim. Palas 

Omluveni:  prof. Povýšil 

Hosté: revizní komise - prim. Trnková, dr. Geierová 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru.  

Závěr: bez připomínek. 

 

2. Doc. Dundr informoval výbor o stavu příprav Česko-slovenského sjezdu patologů na podzim tohoto 

roku. Do konce června bude termín sjezdu a výzva k účasti umístěna na www stránce.  

 

3. Prof. Ryška informoval výbor o jednání s předsedou slovenské společnosti patologů doc. Danišem. 

Slovenská společnost patologů má zájem převzít Doporučené postupy vypracované naší společností. 

Závěr: Výbor souhlasí, je však třeba prodiskutovat se slovenskými partnery formu protiplnění. 

 

4. Prof. Ryška informoval výbor o jednání s MUDr. JUDr. Petr Hoňkem, náměstkem ředitele VZP pro 

zdravotní péči. Hlavním tématem byla skutečnost, že druhá čtení včetně prediktivní diagnostiky v 

referenčních centrech jsou někde započítávána do indukované péče. Z jednání vyplynul závěr, že by 

tato vyšetření do indukované péče započítávána být neměla. Toto by se mělo zohlednit v rekalkulaci 

DRG od 1. 1. 2015. Hrozí, že patologové z menších pracovišť nebudou posílat druhá čtení u případů 

určených k prediktivní diagnostice a tak hrozí zpoždění diagnostiky. 

Závěr po diskuzi: je třeba zjistit, zda a komu jsou platby za druhá čtení strhávána v rámci indukované 

péče; pravděpodobně se jedná o regionální záležitost. Prof. Ryška zapojí do diskuze i ČOS.  

 

5. Prof. Ryška informoval výbor, že doc. Dušek se od 1. 5. 2014 stal novým ředitelem ÚZIS, což by 

mohlo přispět k revizi vztahů mezi naší odbornou společností a ÚZIS. Práce zodpovědného člena naší 

společnosti pro ÚZIS bude nadále příslušným způsobem honorovaná.  

Závěr: Výbor se domnívá, je vhodné s ÚZIS nadále spolupracovat a vzájemně zlepšovat mechanismus 

sběru dat, ale i jejich výpovědní hodnotu. Výbor pozve doc. Duška na některé z dalších zasedání k 

podrobnější diskuzi. 

 

6. prim. Fabian informoval výbor o průběhu přípravy dalších kol EHK. Na EHK mikroskopické 

diagnostiky bude pravděpodobně využita platforma virtuálních slidů. 

 

7. Prof. Ryška informoval výbor, že brzy bude spuštěn registr plicních karcinomů KELLY (obdobně jako 

MAGISTER pro ca prsu). Od června byl spuštěn testovací provoz pro 4 vybraná pracoviště, od října 



2014 budou osloveny další laboratoře s výzvou ke spolupráci. Účast na zadávání do registrů je 

dobrovolná, ale honorovaná. 

 

8. 20. 6. 2014  proběhne setkání referenčních laboratoří prediktivní diagnostiky ohledně vyšetřování 

RAS u kolorektálního karcinomu. Podle onkologů je třeba sjednotit terminologii i dikci výsledků těchto 

vyšetření. Výsledek setkání bude publikován formou krátkého sdělení v časopise Česko-slovenská 

patologie. 

 

9. Výbor souhlasí s vyplacením stipendia na účast na "International Course on Native and Transplant 

Renal Biopsy Interpretation", 5. - 7. 6. 2014 v Ljublani, těmto účastníkům: 

Dr. Marek Kollár  -  IKEM  

Dr. Jaromír Háček - FN Motol 

Dr. Tomáš Tichý - Olomouc 

Dr. Jana Janková - Olomouc  

Dr. Šárka Hadravská - Plzeň    

Dr. Iva Svobodová - FNuSA Brno  

Dr. Miroslav Podhola – FN HK 

Dr. Eva Hovorková – FN HK  

 

10. Výbor obsáhle diskutoval současný stav, kdy jsou plicní cytologie prováděny na pracovištích 

plicních oddělení pneumology na základě funkčních licencí. Laboratorní diagnostiku nelze provádět 

bez auditu NASKL 1 a laboratoře na pneumologiích z tohoto nejsou žádnou výjimkou. Situaci se 

nadále bude věnovat prof. Dušková a prim. Trnková, na dalších zasedání budou o situaci informovat. 

 

11. Šéfredaktor časopisu doc. Zámečník informoval výbor o příznivé finanční situaci časopisu a o 

edičním plánu na další období. 

 

12. Do konce června je třeba nominovat kandidáty na čestné členství v naší odborné společnosti. 

 

13. Výbor schválil přijetí těchto nových členů:  

MUDr. Květoslava Pecková, Plzeň 

MUDr. Mgr. Lucie Požárová, FNuSA Brno 

MUDr. Jan Hrudka, FNKV Praha 

 

Výbor bere na vědomí změny údajů u těchto členů: 

MUDr. Ladislava Kučerová, Olomouc 

MUDr. Ondřej Fabián, FN Motol 

 

Výbor souhlasí se snížením členského poplatku těmto členům: 

MUDr. Jana Náprstková, CSc. Praha – snížení o 200 Kč 

 



 

Další schůze výboru SčP ČLS JEP se budou konat: 

 24. 9. 2014  v 10,00 - Hlavův ústav, Praha 

 20. 11. 2014 v 11,00 - videokonference  

 9. 1. 2015 v 11,00 - videokonference 

 

 

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D  

Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP  

 

Zapsal:  

Doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.  

Vědecký sekretář Společnosti českých patologů ČLS JEP  

16. 6. 2014 


