
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 

28.3.2013 v 10,00 hod., Praha - Hlavův ústav 

 

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

Fabian, doc. Zámečník 

Omluveni: prof. Skálová, prof. Povýšil 

Host: prim. Trnková (revizní komise) 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru SčP.  

 Závěr: bez připomínek. 

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

 Prim. Trnková informovala výbor SčP o výsledcích zasedání komise MZČR pro. Zápis ze 

zasedání je t.č. v připomínkovém řízení; podařilo se prosadit, aby se výkon bioptické diagnózy 

(87511, 87517, 87523) a cytologické diagnózy (87513, 87519, 87525) stanovoval vždy na 

jeden samostatně adjustovaný nebo topograficky určený vzorek.  

Jednalo se o předposlední plánované zasedání komise MZ, t.č.jsou jednání zastavena a 

výkony by postupně měly být schvalovány ministrem. Souhrnný mail o posledních změnách 

provedených v našich výkonech byl rozeslán členům výboru 3.3.2013. 

 Prim. Honsová se stala po konkurzním řízení konaném v Praze 14. - 15. 3.2013 stala revizním 

(rozhodčím) lékařem specialistou VZP pro náš obor. 

 Doporučené postupy (standardy): úkol trvá - budou připraveny základní standardy pro 

výsledky vyšetření nejčastějších onkologických diagnóz. Standardy by měly být připraveny do 

21.5.2013, poté budou připomínkovány výborem. V definitivní verzi budou publikovány v 

našem časopise a budou také dostupné na našich www stránkách. Seznam dg. a navržených 

koordinátorů:  

1. Ca plic (Matěj, Hornychová, Tichý, Dundr, Staněk, Ryška) - již hotov, viz níže bod zápisu č. 11 

2. Ca prsu - aktualizace stávajícího materiálu (Ryška, Fabián, Nenutil)  

3. Lymf. uzliny s hematologickou malignitou -Hodgkin a NHL (Nová, Kamarádová)  

4. Ca prostaty (Vagunda)  

5. Neuroendokrinní tu (Jirásek, Mandys)  

6. Ca střeva (Ryška, Fabian)  

7. Ca dělohy a ovarií (Dundr)  

8. Ca žaludku (Matěj)  

9. Ca ledviny (Dušková)  

10. Melanom (Trnková)  

11. Ca jater včetně meta (Honsová)  

 Výbor SčP diskutoval o nepodkročitelných minimech pro laboratoře, které chtějí být zařazeny 

mezi laboratoře pro vyšetřování prediktivních markerů . 

Závěr: zástupci výboru se dle předchozí dohody sejdou během května a června s vedením 

VZP a budou dále diskutovat podmínky pro zařazení do sítě laboratoří prediktivní diagnostiky.  



 

2. Doc. Dundr a prim. Trnková informovali výbor SčP o opakovaných žádostech VZP o prokázání 

funkční licence pro plicní cytologie.  

 Závěr: Patolog se specializací v oboru žádné licence pro parciální vyšetřování prokazovat 

nemusí, neboť způsobilost k těmto výkonům je mu dána již samotnou specializací (atestací) v 

oboru patologie. 

3. Výbor SčP projednal žádost prof. Mačáka o navržení své učebnice na ocenění. 

 Závěr diskuze: Vzhledem k tomu, že výbor společnosti nenavrhoval ani hlavní celostátní 

učebnici patologie (ani další tituly) na ocenění, nebude ani tuto knihu na ocenění navrhovat. 

4. Výbor SčP souhlasí s vyplacením odměny pro autora loga SČP ČLS JEP.  

 Zajistí prim. Kodetová.  

5. Prof. Ryška informoval výbor o plánovaném programu pro 3. Pannonia Congress of Pathology 

(2014, Bled - Slovinsko). Hlavním tématy budou patologie GIT, uropatologie a 

dermatopatologie. Výbor navrhuje za naši společnost tyto potenciální řečníky: prof. 

Hermanová (GIT), prof. Hes (uropatolgie), doc. Feit (dermatopatologie). 

6. Výbor diskutoval podnět prof. Koláře ohledně nového návrhu Evropské komise, který by velmi ztížil 

(možná i znemožnil) výzkum na archivních lidských tkáních. Výbor pověřuje své zástupce, aby v 

tomto ohledu hájili zájmy našeho oboru při jednáních na úrovni Evropské společnosti 

patologie. 

7. Prof. Ryška informoval výbor SčP o průběhu prací na změnách našich webových stránek. 

8. Prof. Ryška informoval výbor SčP o stavu jednání s ČLK ohledně přidělování kreditů za naše 

sklíčkové semináře. 

9. Doc. Zámečník informoval výbor o průběžných výsledcích hospodaření, o redakční práci a edičním 

plánu časopisu Česko-slovenská patologie.  

 Kromě nové indexace časopisu v databázi EBSCO se podařilo ve spoluprácí s firmou Meditorial 

zajistit vznik přímého odkazu na naše OpenAccess články ze stránek databáze Medline (ikonka 

prolekare.cz), což by mohlo dále zvýšit dostupnost (a tím i citovanost) našich článků. 

10. Pokladník SčP prim. Kodetová informovala výbor o pozitivní finanční situaci společnosti. Výbor 

vzal informaci na vědomí. 

11. Výbor schválil dokument "Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic" autorů 

Dundr, Hornychová, Matěj, Ryška, Staněk a Tichý jako doporučený postup (standard) SČP ČLS 

JEP. 

12. Výbor schválil program stipendií pro nadcházející ECP v Lisabonu: 

 O přidělení stipendia pro účast na 25th ECP v Lisabonu 2013 (čítající kongresový poplatek ve 

výši poplatku členů ESP + 10 tis. Kč jako příspěvek na cestovné a ubytování) se mohou přihlásit 

členové SČP ČLS JEP, kteří budou mít na kongresu aktivní účast (přednáška nebo poster, pouze 

jako 1. resp. prezentující autor).  

 O konečném přidělení/nepřidělení stipendia rozhodne výbor SčP. 



 Vyhlášení soutěže o stipendia s podrobnostmi proběhne na našich webových stránkách. Zajístí: 

prof. Ryška. 

13. Výbor diskutoval problematiku metrologie v našem oboru.  

14. Výbor schválil přijetí těchto nových členů:  

MUDr. Marek Kollár, Praha 

MUDr. Lucie Bartoňová, Praha 

MUDr. Petra Galgonková, Praha 

MUDr. Lukáš Krbal, HK 

MUDr. Jindřich Branžovský, Plzeň 

MUDr. Jana Jakešová, Havl. Brod 

MUDr. Jan Mazanec, FN Brno Bohunice 

Výbor dále bere na vědomí změny údajů u těchto členů: dr. Hana Urbancová, dr. Blanka 

Rosová, dr. Roman Boháč 

15. Výbor diskutoval a schválil dokument "Nepodkročitelné meze – Laboratoř molekulární 

patologie", který je přílohou tohoto zápisu a bude postoupen do ČIA a NASKL. 

16. Výbor SČP ČLS JEP bere na vědomí výběr kandidátů na Hlavovu a Lamblovu cenu, který provedla 

výborem jmenovaná komise. Výbor souhlasí s udělením Hlavovy ceny doc. D. Kazakovovi a 

Lamblovy ceny Doc. J. Lacovi. 

 

Další schůze výboru SčP ČLS JEP se bude konat 21. 5. 2013 v 10,00 na MOÚ v Brně.  

 

 

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 

28. 3. 2013 

 

 


