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Zápis z 2. schůze výboru Společnosti českých patologů formou 

telekonference dne 29.2.2016 

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

Fabian, doc. Honsová, prof. Povýšil, prim. Palas 

Za revizní komisi: prim. Trnková, prof. Hermanová, dr. Geierová 

 

2016-2/1  Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Závěr: bez připomínek. 

2016-2/2  Monografie Historie české patologie prof. Šteinera byla úspěšně rozeslána 

členům SČP. Dodatečně bylo ještě několik výtisků rozesláno členům, kteří výtisk neobdrželi. 

Nadále pokračuje možnost nákupu knihy (informace zveřejněny na webu společnosti).   

2016-2/3  Probíhá soutěž o Hlavovu cenu za rok 2015 za nejlepší původní práci z oboru 

patologie a také soutěž o Lamblovu cenu za rok 2015 za nejlepší původní práci v oboru 

patologie publikovanou členem Společnosti českých patologů ČLS JEP ve věku do 35 let 

(vyhlášena na našich www a v časopise) - vítěze osloví prof. Zámečník, který zajistí dodání 

diplomů a cen. Vítězné práce budou představeny a oceněny podobně jako v minulých letech 

v rámci Českého sjezdu patologů v Litomyšli.  

2016-2/4  Na základě hlasování členů redakční rady časopisu Česko-slovenská patologie 

byla Bednářova cena za rok 2015 udělena dr. Folakemi Torgersen (Sobande) z Fingerlandova 

ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové. 

2016-2/5  Dne 2. března 2016 bude v Brně předána medaile ČLS JEP prof. Habancovi. 

Cenu předají za ČLS doc. Marešová a za SČP prof. Ryška a prim. Fabian. 

2016-2/6  Prof. Ryška informoval společnost bamed ohledně postoje výboru k otázce 

modifikace nepodkročitelných minim molekulární laboratoře ve vztahu k různému typu 

přístrojového vybavení. 

2016-2/7  Probíhají intenzivní práce na přípravě kódů pro diagnostiku NGS – byla 

připravena kalkulace zahrnující 2 kódy – přípravu knihovny a vlastní sekvenaci. Koncept 

kalkulace vyšetření bude představen plátcům k rámcovému odsouhlasení, následně budou 

vypracovány kalkulační listy obou výkonů (připravuje RNDr. Vošmiková ve spolupráci s dalšími 

mol-pat laboratořemi). 

2016-2/8  Prof. Ryška a prim. Fabian informovali výbor o své návštěvě Laboratoří 

patologie a molekulární genetiky Mediekos a Imalab ve Zlíně. Pracoviště žádá o vyjádření 

výboru SČP k možnosti zařazení do sítě referenčních laboratoří pro vyšetření mutací KRAS a 

NRAS. Byla předložena velmi podrobná dokumentace zahrnující velmi robustní validaci 

metod, akreditaci vyšetření, doklady o úspěšné účasti v programech EHK. Laboratoř splňuje 
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všechny personální, přístrojové a prostorové požadavky. Výbor konstatuje, že za předpokladu 

stávajícího personálního a vlastnického propojení obou laboratoří lze s plnou zodpovědností 

doporučit zařazení pracoviště do sítě RL pro prediktivní diagnostiku mutací RAS. Prof. Ryška 

připraví odpověď na žádost. 

2016-2/9  Prim. Fabian předložil výboru ke schválení 10 kandidátů do týmu posuzovatelů 
EHK imunohistochemie. Nominováni byli (bez titulů): 

Ostrava: Jana Dvořáčková, Petr Buzrla  
Olomouc: Patrik Flodr, Tomáš Tichý  
Brno FN USA: Karel Veselý, Víta Žampachová  
Brno FN Brno: Jitka Kyclová  
VFN: Radek Jakša  
Hradec Králové: Petra Kašparová, Helena Hornychová 

Všichni přítomní členové výboru nominaci všech kandidátů odsouhlasili. 

2016-2/10  Výbor projednal dopis Mgr. Podhrázkého ohledně vyjádření možnosti vzniku 

nástavbových oborů pro náš obor. Výbor se shodl, že současně nastavený systém funguje 

dobře a odsouhlasil, že není nutné vytvářet nástavbové obory. Na dopis odpoví prof. Ryška. 

2016-2/11  Na základě žádosti prim. Vošmika výbor projednal nominaci zástupců SČP do 

nově vznikající Kooperativní skupiny pro Nádory hlavy a krku. Výbor nominuje doc. Laca a 

prof. Skálovou. Oba budou písemně osloveni předsedou, zda se svou nominací souhlasí. 

2016-2/12  Výbor projednal aktualizaci doporučeného postupu diagnostiky 

nemalobuněčného karcinomu plic. Text byl připraven prof. Ryškou ve spolupráci s doc. 

Matějem, včetně komentáře s vysvětlením změny. 

2016-2/13  Pokračuje příprava nové stororočenky (prof. Šteiner). Do textu je nutné 

dohledat jmenný seznam všech bývalých předsedů SČP. Bohužel ani ČLS JEP nemá žádný 

seznam k dispozici. Úkolem výbor pověřil doc. Honsovou a prof. Povýšila, prim. Trnková osloví 

také doc. Rychterovou. 

2016-2/14  Zveřejnění oznámení o možnosti žádat o stipendia na nadcházející Pannonian 

Congress of Pathology v Osijeku a ECP 2016 v Kolíně n. Rýnem. Výbor pověřil prim. Fabiana, 

aby připravil text pro zveřejnění na webu společnosti. Deadline pro podání žádostí jsou: 31.3. 

2016 pro PCP kongres a 15.4. 2016 pro ECP kongres. Byla ustanovena komise pro výběr 

uchazečů o stipendia – prim. Kodetová, prim. Fabian a prof. Hermanová. 

2016-2/15  Nepodkročitelná minima pro pneumocytologické laboratoře. Existuje skupina 

laboratoří klinické cytologie, kde pneumocytologické vyšetření provádí pneumologové. Výbor 

se již v minulosti shodl, že tato pracoviště musí splňovat kvalitativní i kvantitativní kritéria (tj. 

nepodkročitelná minima a akreditaci) kladená na všechny laboratoře našeho oboru.  
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Výbor se shodl na řešení, kdy cytologická laboratoř na plicním oddělení bude moci sdílet kódy 

cytologických výkonů odbornosti 823 (laboratoř patologie), pokud 1) bude mít akreditaci (či 

audit NASKL) v odbornosti 817 a současně splní nepodkročitelná minima odbornosti 823 

modifikovaná tak, aby byla relevantní pro tyto laboratoře. Znění modifikovaných kritérií 

výbor odsouhlasil a je přílohou tohoto zápisu. Prof. Ryška bude o výše uvedeném stanovisku 

informovat Společnost pneumologie a ftiseologie. 

2016-2/16  Prim. Kodetová byla pověřena zajistit na ekonomickém oddělení ČLS JEP, aby 

náklady spojené s udělením stipendií SČP na podporu účasti našich členů vzdělávacích akcích 

v roce 2015, byly vyfakturovány Evropské společnosti patologů. 

2016-2/17  Výbor na příští telekonferenci dne 15. března 2016 v 11 hod zvolí členy volební 

komise pro korespondenční dvoukolové volby. Platí, že kdo chce kandidovat, nemůže být 

současně členem volební komise. Komise bude volena jako 5 členná. Za revizní komisi se 

volby zúčastní jako pozorovatel dr. Geierová . Složení volební komise a termíny voleb budou 

zveřejněny na shromáždění organizační složky (plenární schůzi SČP) na Semináři mladých 

patologů 23.4. 2016 v Litomyšli. 

2016-2/18  Doc. Dundr informoval výbor o změnách podmínek klasifikace pracovišť  I. a II. 

typu. Členové výboru konstatují, že změnu pravidel tak, jak byla připravena Ministerstvem 

zdravotnictví, považují za odborně naprosto špatnou a v konečném důsledku vedoucí 

k zhoršení kvality atestačního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že odborná společnost nemá 

možnost definici kritérií ovlivnit, nezbývá nám, než toto rozhodnutí vzít na vědomí.   

2016-2/19  Výbor společnosti se vyjádřil k návrhu vyhlášky č. 96/2004 Sb., návrh bude 

připomínkován. Připomínky připraví prim. Trnková a doc. Honsová. 

2016-2/20  Zákon č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci – výbor konstatoval, že 

podmínky uchovávání některých dokumentů jsou nastaveny nevhodně a jejich dodržení je 

v reálné praxi na některých pracovištích velmi obtížné. 

2016-2/21  Výbor schválil přijetí těchto nových členů: 

MUDr. Radovan Kaštan, MUDr. Jana Rosmusová, MUDr. Jan Tvrzník, MUDr. Olga Snížková. 

Výbor bere na vědomí zrušení členství těchto členů: 

RNDr. Radek Šíma, MUDr. Martin Baník, MUDr. Cortés Pastrana Carlos Alberto, doc. Emil 

Černý, prof. Aleš Rejthar, MUDr. Šimon Cipro, MUDr. Róbert Ondruššek. 

Výbor bere na vědomí změnu adresy těchto členů: 

MUDr. Mária Hácová. 

 

Další – mimořádná - schůze výboru SČP se bude konat 15. března 2016 v 11,00 hod. formou 

telekonference. 

       Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 

  Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP 

Zapsala: Bc. Michaela Žáková 


