
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů (SčP) 

ČLS JEP 
8.10. 2012, Hlavův ústav, Praha 

 

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

Zámečník, prof. Povýšil,  

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

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru.  

Závěr: bez připomínek. 

 

2. Prof. Ryška informoval výbor o žádosti Mgr. Holuba, ředitele Národního onkologického registru 

(NOR), o doporučení odborníka z naší společnosti, který by zajišťoval metodiku a kontrolní vazby 

pro použití klasifikace TNM v NOR, po ukončení činnosti dosavadního zástupce SčP dr. 

Stříteského.  

Dr. Stříteský informoval výbor o své dosavadní činnosti v rámci NOR a vysvětlil rozsah a formu 

práce. Dr. Stříteský by byl ochoten ve svém angažmá v radě NOR i nadále pokračovat, byl by však 

rád, kdyby měl k dispozici další osobu, která by se agendu od něj naučila a do budoucna i 

převzala. 

Ačkoli výbor společnosti vysoce oceňuje dosavadní vysoké úsilí dr. Stříteského, rozhodl se po 

diskuzi pověřit předsedu společnosti, aby dopisem informoval Mgr. Holuba, že oblast 

systematizace není primárním problémem naší odborné společnosti. SčP ráda poskytne 

konzultaci ve sporných případech, nemá však v úmyslu suplovat rutinní činnost v rámci 

systematizace NOR.  SčP však nabízí, že po přesné definici charakteru činnosti, hodinového 

rozsahu práce a jejího finančního ohodnocení může tuto nabídku zveřejnit na www stránkách 

společnosti pro případné zájemce z řad členů SčP. Dopis bude též dán na vědomí předsedovi 

České onkologické společnosti ČLS JEP  prof. Vorlíčkovi. 

Zodpovídá: Ryška 

 

3. Výbor se rozhodl udělit záštitu Semináři GIST/NET 2013, konanému  25. listopadu 2013 v Litomyšli. 

 

4. Prof. Ryška informoval o rezignaci prof. Skálové na místo člena výboru SčP ze zdravotních důvodů. 

Předsedkyně revizní komise prověří ve stanovách příslušný postup pro tuto situaci a na uvolněné 

místo bude jmenován příslušný náhradník. 

Zodpovídá: Trnková 

 

5. Prim. Kodetová informovala výbor o situace ohledně stipendií na 25. ECP 2013 v Lisabonu. Všichni 

stipendisté musí poslat prim. Kodetové kopii "Confirmation invoice" o platbě účastnického 

poplatku. Zaplacená částka navýšená o 10 tis. Kč bude stipendistovi refundována. 

 Zodpovídá: Kodetová 

 



6. Prim. Fabian a prof. Ryška informovali výbor o vypracování návrhu materiálu "Nepodkročitelná 

minima pro odbornost 807_823". Výbor tento materiál obsáhle diskutoval, neshoda panovala 

zejména u otázky externího hodnocení kvality diagnostické komponenty bioptického vyšetření. 

Diskuze bude pokračovat elektronicky, poté případně hlasování per rollam. 

 Zodpovídá: Fabian, Ryška 

 

7. Prim. Trnková - informovala výbor o sdílení kódu screeningu HPV. Vyšetřování DNA high risk 

kmenů HPV v rámci Programu screeningu karcinomu děložního hrdla je stanoveno vyhláškou MZ 

včetně provádějících laboratoří v odbornosti 817 a 823. Výkon 95201, kterým se vyšetření 

vykazuje, je výkon odbornosti 817, nasdílený v tuto chvíli pouze pro klinickou mikrobiologii. 

Proto jsme požádali společnost Klinické cytologie, aby vydala souhlasné stanovisko pro sdílení 

výkonu pro naši odbornost 807 resp. 823. Společnost 817 naši žádost zamítla, proto budeme 

toto vyjádření rozporovat. Předpokládaný termín Komise pracovní skupiny pro SZV je 14.11. 

2013. 

 

8. Prof. Ryška informoval výbor o situaci s přípravou Doporučených postupů naší odborné 

společnosti. Připravené dokumenty bude nyní třeba oponovat a schválit výborem a poté 

publikovat v časopise Česko-slovenská patologie. 

 Zodpovídá: Ryška – rozešle již připravené materiály k připomínkování výboru 

 

9.  Výbor diskutoval problematiku možností rozšiřování sítě referenčních laboratoří prediktivní 

diagnostiky. Závěr: odborná kriteria pro referenční laboratoře jsou nastavena, rozhodování o 

případném rozšiřovaní této sítě laboratoří náleží zdravotním pojišťovnám.  

 

10. Prim. Fabian informoval výbor o možnosti připravit pro patology seminář/kurz Molekulární 

diagnostiky pro patology ve spolupráci s prof. Šmardovou z Ústavu experimentální biologie 

Přírodovědecké fakulty MU v Brně. Výbor souhlasí, bude třeba najít vhodnou formu tohoto 

kurzu. 

 Zodpovídá: Fabian – osloví prof. Šmardovou ohledně dalších možností. 

 

12. Doc. Zámečník informoval výbor o průběžném hospodářském výsledku časopisu Česko-slovenská 

patologie v tomto roce a představil hospodářský a ediční plán na příští rok.  

Výbor SčP vzal zprávu o hospodaření na vědomí. 

Výbor souhlasí s technickými parametry časopisu a s odhadem finančních nákladů na výrobu a 

distribuci časopisu na rok 2014. 

Výbor po diskuzi rozhodl, že v souladu se Smlouvou o spolupráci při vydávání časopisu 

Česko-slovenská patologie a soudní lékařství mezi ČLS JEP a Česká patologie, o.s. bude zisk 

časopisu Česko-slovenská patologie použit na náklady časopisu v dalším kalendářním roce. 

Zodpovídá: Zámečník, Kodetová 

 

13. Výbor se rozhodl vyhlásit jako každým rokem soutěž o Hlavovu a Lamblovu cenu za rok 2013 za 

nejlepší publikace členů SčP. Výzva bude publikována v časopisu a na www stránkách 



společnosti. Deadline pro zaslání návrhů kandidátů bude 15. března 2014. Hodnotitelská komise 

bude pracovat v nezměněném složení. 

 Zodpovídá: Zámečník 

 

14. Prim. Kodetová  informovala o průběžném hospodaření SčP. Prim. Kodetová zajistí, aby ČLS JEP 

zaslala dlužníků nové složenky. 

 Zodpovídá: Kodetová 

 

Další schůze výboru SčP se bude konat 21. listopadu 2013 v 10,00 hod ve FN v Motole; následující 

schůze pak bude 9. ledna 2014 v Hradci Králové. 

 

 

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 

8. 10. 2013 

 


