
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 

27. 2. 2015 v 10,00 hod. v Hradci Králové 

 

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

Fabian 

Omluveni: prof. Povýšil, prim. Palas 

Omluveni členové Revizní komise. 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru.  

Závěr: bez připomínek. 

 

2. K jednotlivým bodům: 

a. Spojení česko-slovenského sjezdu patologů v roce 2015 se zasedáním Rywlinova klubu v 

Bratislavě. Pro české účastníky bude výrazně zlevněný kongresový poplatek. Informace o 

spojení zasedání s československým sjezdem je součástí oficiálních materiálů a na www 

stránkách. 

b. Proběhla schůzka členů našeho výboru se zástupci výborů Společnosti klinické cytologie a 

České pneumologické a ftizeologické společnosti (prof. Ryška, prof. Dušková, doc. Měřička, prof. 

V. Kolek a prim. Šnorek) ohledně problematiky pneumocytologické diagnostiky.  

Závěr jednání: laboratoře klinické cytologie budou působit pouze za srovnatelných 

akreditačních pravidel z hlediska technického i personálního vybavení, jako kterékoli 

jiné cytodiagnostické laboratoře. Příslušné audity by měly proběhnout zhruba do 

roka. SKC připravila návrh na své  specializační vzdělání, bude zavedena zkouška před 

udělením funkční licence (komise se 3 členy - patolog, zástupce SKC a pneumolog, 

součástí zkoušky bude hodnocení 15 případů). 

Závěr diskuze výboru: Toto téma bude diskutováno na nejbližší schůzce se 

zdravotními pojišťovnami. Je třeba, aby se u sdílených kódů s naší odborností 

aplikovala stejná pravidla ohledně proplácení, která jsou uplatňována na naše 

laboratoře. 

c.  Revize evidence členů SčP – úkol trvá, zajistí revizní komise. 

d. Prof. Ryška informoval o průběhu volebního sjezdu delegátů ČLS JEP dne 28. 1. 2015 a o 

složení nového předsednictva ČLS JEP 

e. Prof. Ryška informoval výbor o průběhu prací na publikaci o historii české patologie, kterou 

edituje prof. Šteiner. 

f. Prof.  Ryška informoval výbor o jednáních v otázce testování BRCA u pacientek s ovariálním 

karcinomem. Testování prediktivních markerů ve vzorcích nádorové tkáně by mělo zůstat v 

kompetenci patologů (měla by probíhat na žádost onkologa); testování zárodečných mutací 

BRCA bude v kompetenci genetiků. Bude potřeba připravit harmonogram vyšetřovacího 

postupu u nemocných a zajistit financování - bude potřeba připravit nový kód "sekvenování 



BRCA". Brzy proběhne další jednání s genetiky, onkology a gynekology; výsledky jednání na 

příštím výboru. 

g. Prim. Fabian informoval o průběhu jednání s MZČR ohledně nového programu vzdělávání a 

atestace z  molekulární patologie  (pro nelékaře). Významnější vývoj zatím není, je třeba 

vstoupit do jednání s genetiky a s komorou pro nelékařské obory. Výbor stále dává přednost 

vzniku samostatného vzdělávacího programu Molekulární patologie před začlenění této 

specializace jako subspecializace pod genetiku. 

h. Prof. Ryška informoval o přípravě nového elektronického ohledacího listu na podnět ÚZIS. 

Nyní je ve stadiu procesním, než bude oficiální verze, bude ještě možnost korektury z naší 

strany a také praktické otestování sekretářkami, které list vyplňují. 

ch. Program stipendií pro nadcházející kongres ECP 2015 v Bělehradě je zveřejněn na našich 

www. Deadline pro podání je  30. dubna 2015, 24:00; nebude akceptována žádná ze žádostí 

dodaných po termínu. 

 

3. Prof. Zámečník informoval výbor o uspokojivém hospodářském výsledku časopisu Česko-slovenská 

patologie v roce 2014 a o edičním plánu na rok 2015. Výbor SčP vzal zprávu o hospodaření časopisu 

na vědomí. 

Na návrh prof. Ryšky rozhodl výbor o udělení mimořádné odměny za vedení a výsledky časopisu prof. 

Zámečníkovi ve výši 30 tis. Kč (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1). Zajistí: prim. Kodetová. 

 

4. Probíhá soutěž o HLAVOVU a LAMBLOVU CENU za rok 2014 (vyhlášena na našich www a v 

časopise).  Prof. Skálová od příštího ročníku rezignovala na členství v hodnotící komisi, bude potřeba 

vybrat nástupce pro příští ročník. 

 

5. Pokladník společnosti prim. Kodetová informovala výbor o vývoji hospodaření společnost. Výbor 

SčP vzal zprávu o hospodaření na vědomí. 

 

6. Doc. Honsová informovala výbor o své práci ombudsmana pro obor patologie při Všeobecné 

zdravotní pojišťovně.  

 

7. Prof. Ryška informoval, že v rámci Evropské společnosti patologů (ESP) by měla mít každá národní 

společnost svého zástupce v Advisory Board ESP (dosud byl prof. Ryška, který je ale nyní členem 

výboru ESP). Výbor zvolil do Advisory Board ESP nově doc. Honsovou. 

 

8. Prof. Ryška informoval o přípravě a zavedení nových signálních kódů prediktivního vyšetřování. 

 

9. Prof. Ryška informoval, že proběhla platba od ESP (365 tis Kč) za vyplacená stipendia na účast členů 

SČP na ECP 2014 v Londýně a nefropatologickém workshopu v Ljubljani. 

 



10. Výbor po diskuzi rozhodl, že naše společnost bude usilovat o organizaci Pannonian Congress of 

Pathology v roce 2018. Výbor pověřuje prof. Ryšku, aby v tomto smyslu dále jednal. V roce 2018 by v 

případě svěření organizace tohoto kongresu nebyl organizován český sjezd. 

 

11. Prim. Fabián informoval o výsledcích ankety provedené mezi pracovišti v ČR ohledně zájmu o 

uspořádání budoucích česko-slovenských sjezdů. Zájem projevili: FN Ostrava a CGB, Ústí n.L.,  Liberec, 

FN Brno, MOÚ a Plzeň. Nejbližší československý sjezd bude v roce 2016. Výbor pověří organizací 

pracoviště v  Liberci (doc. Jirásek). Zajistí: prim. Fabian. 

 

12. Výbor po diskuzi rozhodl, že se nebude ucházet o organizaci Joint Congress ECP a IAP v nejbližších 

letech. 

 

13. Výbor diskutoval problematiku posuzovatelů ČIA a NASKL pro naši odbornost. Bylo by vhodné 

společné setkání posuzovatelů. Zajistí prof. Ryška v rámci sjezdu v Litomyšli. 

 

14. Výbor diskutoval problematiku vyhlášky o personálních minimech. MZČR otevřelo otázku revize 

vyhlášky 99/2011 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb. 11. 2. 2015 

se konalo pracovní jednání k návrhu novely vyhlášky, za obor patologie se účastnila doc E. Honsová a 

prim M. Trnková. O výsledcích jednání, vyplývajících ze zápisu bude výbor dále jednat. Po diskuzi se 

výbor shodl, že je třeba na příslušných místech otevřít diskuzi o stávajícím byrokratickém omezení 

celkového úvazku pro patology. 

 

15. Výbor schválil přijetí těchto nových členů: 

Mgr Barbora Fialová, Olomouc 

RNDr. Ivana Tichá, Ph.D. vfn praha 

MUDr. Ctirad Macháček, Brno 

MUDr. Mária Gamrátová, Ostrava 

MUDr. Iveta Trúchliková, Ostrava 

MUDr. Veronika Konášová, Praha Bulovka 

Výbor bere na vědomí žádostí o zrušení členství těchto členů: 

MUDr. Alena Jůzová, Svitavy 

 

Další schůze výboru SčP se bude konat 3. dubna 2015 v 10,00 hod formou telekonference. 

 
Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D 

Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP 
 
Zapsal: 
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 
Vědecký sekretář Společnosti českých patologů ČLS JEP 
27. 2. 2015 

http://www.esp-pathology.org/fileadmin/assets_association/ESP_Congress/ESP_Congress_2014/first_annoucement.pptx
http://www.esp-pathology.org/fileadmin/assets_association/ESP_Congress/ESP_Congress_2014/first_annoucement.pptx

