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Zápis z 5. schůze výboru Společnosti českých patologů 10. 6. 2016 v Hradci Králové 

 

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

Honsová 

Za revizní komisi: prim. Trnková 

Omluveni: dr. Geierová, prof. Hermanová, prof. Povýšil, prim. Palas, prim. Fabian 

 

 

2016-5/1 Kontrola zápisu z minulé schůze výboru:  

2016-2/19 Prim. Trnková a doc. Honsová nadále pracují na připomínkování návrhu vyhlášky 

č. 96/2004 Sb. – úkol trvá. 

2016-2/13 Příprava stororočenky - prof. Šteiner již odevzdal text. 
 
2016-4/4  Prim. Trnková a doc. Honsová informovaly výbor o postupu v projednávání agendy 

nových výkonů a jejich zařazení do vyhlášky. Úkol trvá. 

2016-4/6 Prof. Ryška informoval výbor o výsledku jednání na VZP, které proběhlo 4. května 
2016 na téma prediktivní diagnostiky. Zástupci SČP vyjádřili zásadní nesouhlas s požadavkem 
na nedodržování algoritmu prediktivní diagnostiky u karcinomu prsu tak, jak je prezentovala 
dr. Bartišková. SČP trvá na dodržování doporučeného postupu pro vyšetření karcinomu prsu 
ve znění schváleném v roce 2013, o kterém byla pojišťovna informována a nikdy nevyjádřila 
žádné připomínky k jeho obsahu.  
 
2016-5/2 Dne 1. 6. 2016 se sešla volební komise ve složení MUDr. Marek Kollár (předseda), 
MUDr. Lenka Bartoňová, MUDr. Pavla Flodrová, MUDr. Eva Hovorková, MUDr. Kristýna 
Němejcová a provedla sečtení hlasů 1. kola korespondenčních voleb do výboru a do revizní 
komise SČP ČLS JEP.  Celkem bylo doručeno 159 platných hlasovacích lístků. Výsledky 1. kola 
jsou uveřejněny na webu SČP v sekci aktuální zprávy. 
 

2016-5/3 Dne 22. 4. 2016 na 19. Semináři mladých patologů a 43. sjezdu českých patologů 

v Litomyšli proběhlo předání medaile čestného členství společnosti doc. Vlastě Rychterové.  

 

2016-5/4 Prof. Ryška informoval výbor o schůzce supervizorů SEKK. Ing. Budina ze SEKK žádá 

odborné společnosti o návrh na řešení krizových situací EHK. Výbor se shodl, že v případě 

výpadku supervizora se SEKK obrátí na výbor odborné společnosti s žádostí o ad hoc 

nominaci vhodného zastupujícího supervizora. 

2016-5/5 Prof. Ryška informoval výbor o žádosti předsedy České společnosti klinické 

biochemie prof. Racka o sdílení kódů pro cytologické vyšetření likvoru. Výbor společnosti 

souhlasí, aby laboratoř biochemie s akreditací či auditem NASKL pro obor biochemie 
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obsazená kvalifikovaným specialistou pro hodnocení cytologie mozkomíšního moku mohla 

sdílet kódy oboru patologie pro zhotovení preparátu centrifugací a stanovení cytologické 

diagnózy I. a II. stupně obtížnosti. Výbor pověřil prof. Duškovou přípravou souhlasného 

stanoviska prof. Rackovi.   

2016-5/6 Prof. Zámečník informoval výbor o novém čísle časopisu Česko-slovenská patologie 

a Soudní lékařství. Výbor vyjádřil velké uznání, pokud se jedná o kvalitu a obsah časopisu a 

vyjádřil velké poděkování celému redakčnímu týmu v čele s hlavním redaktorem prof. 

Zámečníkem. 

2016-5/7 Výbor schválil přijetí těchto nových členů: MUDr. Kubeš Václav, MUDr. Gajdošová 

Tatiana, MUDr. Holušková Monika, 

Výbor schválil žádost o snížení příspěvku: MUDr. Goldová Barbara. 

Výbor bere na vědomí změnu adresy, jména, pracoviště: MUDr. Trnková Markéta, MUDr. 

Urbancová Hana, MUDr. Flodrová Pavla, MUDr. Věcková Zuzana, MUDr. Brožová Veronika, 

MUDr. Brázdil Jan, MUDr. Miřejovský Tomáš.  

 

2016-5/8 Předseda společnosti prof. Ryška na závěr shrnul práci výboru v uplynulém 

volebním období a poděkoval všem členům výboru za vykonanou práci.  

Výbor děkuje prof. Ryškovi, předsedovi SČP, za odvedenou práci.  

 

Schůze nově zvoleného výboru bude svolána dle data zveřejnění výsledků voleb. 

 

                                                                     Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 

                                                                         Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP 

 

 

Zapsala: Bc. Michaela Žáková 

 


