
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 
21. 11. 2012 v 10,00 hod. v Praze - FN Motol 

 

 

Přítomni: prof. Ryška, doc. Honsová, prim. Kodetová, prim. Palas, doc. Dundr, prim. Fabián, doc. 

Zámečník 

Omluvena: prof. Dušková, prof. Povýšil 

Hosté: revizní komise - prim. Trnková, prim. Geierová 

 

 

1. Prof. Ryška přivítal prim. MUDr. Josefa Palase, který se po odstoupení prof. Skálové stal novým 

členem výboru. 

 

2. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru. Závěr: bez připomínek. 

K jednotlivým bodům: 

 - Prof. Ryška informoval dopisem Mgr. Holuba, ředitele Národního onkologického registru 

(NOR),  o rozhodnutí výboru, že oblast systematizace není primárním úkolem naší odborné 

společnosti. Z odpovědi Mgr. Holuba vyplynulo, že NOR bere toto rozhodnutí na vědomí. 

- stipendia na 25. ECP 2013 v Lisabonu -  bylo vyplaceno 175 tis. Kč všem žadatelům. Prof. 

Ryška požádá výbor ESP o převod těchto prostředků z fondu ESP na účet odborné 

společnosti. 

 

3. Výbor znovu obsáhle diskutoval návrhu materiálu "Nepodkročitelná minima pro odbornost 

807_823". Jediným bodem, kde výbor během korespondenčního projednávání nedošel ke shodě, 

byla otázka optimálního řešení externího hodnocení kvality diagnostické komponenty bioptického 

vyšetření. Po velmi obsáhlé diskusi různých možností řešení EHK v této oblasti bylo hlasováno o 

návrhu prim. Fabiána na zavedení oficiálního programu EHK diagnostické komponenty bioptického 

vyšetření ve spolupráci SČP a SEKK. Výsledek hlasování:  

pro:  4 (Ryška, Fabián, Palas, Dundr) 

proti:  3 (Zámečník, Honsová, Kodetová) 

zdrželi se: 0 

Hlasováním tedy výbor rozhodl, že bude ustanoven program EHK na morfologickou diagnostiku.  

Nejdříve tento program začne ve formě povinného pilotního projektu, po prvním roce bude program 

zhodnocen a případně upraven. 

Zodpovídá: dr. Geierová, prim. Fabian - ve spolupráci se společností SEKK.  

 

4. Prim. Trnková informovala výbor SčP, že po diskuzích se společností klinické cytologie se došlo ke 

konsenzu, že bude naší společnosti umožněno sdílet kód výkonu 95201.   

Dne 14.11. se konala pracovní skupina MZČR pro SZV, které se zúčastnila prim. Trnková za SčP a prim. 

Beková Společnost klinické cytologie.  

Komise otázku projednala a schválila.  

 



5. Prof. Ryška informoval výbor o stadiu rozpracování jednotlivých dokumentů Doporučených 

postupů naší odborné společnosti. Připravené dokumenty je třeba oponovat a po dopracování 

schválit výborem. Poté budou publikovány v časopise Česko-slovenská patologie.  

Zodpovídá: prof. Ryška 

 

6.  Prof. Ryška informoval výbor o dopisu od dr. Čepického z revizní komise České gynekologické a 

porodnické společnosti ČLS JEP  ohledně výzvy k zaslání Doporučených postupů naší společnosti 

týkajících se gynekopatologie na vědomí ČGPS. 

 

7. Prof. Ryška byl osloven prim. Pavlovským (FN Brno Bohunice) ohledně možnosti rozšíření sítě 

referenčních laboratoří pro vyšetřování HER2 o jejich pracoviště. Výbor byl na svém jednání 

seznámen s podrobnou analýzou zaslaných materiálů; bylo jednomyslně konstatováno, že ani počty 

pacientů na tomto pracovišti ani výsledky tak jak byly předloženy (extrémně vysoká míra diskordance 

mezi IHC a ISH) nejsou dostatečným podkladem pro doporučení výboru k zařazení mezi referenční 

laboratoře pro HER2. 

 

8. Prim. Fabian informoval výbor o jednání s prof. Šmardovou z Ústavu experimentální biologie 
Přírodovědecké fakulty MU v Brně o možnosti připravit pro patology seminář/kurz Molekulární 
diagnostiky pro patology. Výbor diskutoval vhodnou formu takového kurzu., jako optimální se jeví 
forma e-learningu. 
Zodpovídá: Prim. Fabian 
 
9. Prof. Ryška informoval výbor o jednání se zdravotními pojišťovnami a s MZČR ohledně nové 

úhradové vyhlášky. Původní záměr, aby prediktivní diagnostika, kde je největší meziroční nárůst 

počtu výkonů, byla hrazena v rámci ambulantního segmentu, byl přes počáteční souhlas MZ, plátců i 

zástupců poskytovatelů, v poslední chvíli zrušen na základě rozhodnutí plátců. Zástupci výboru se 

budou i nadále snažit jednáními na různých úrovních posílit finanční zajištění práce našeho oboru. 

Zodpovídá: Prof. Ryška  

 

10. Doc. Zámečník informoval výbor o průběžném hospodářském výsledku a redakční práci časopisu 

Česko-slovenská patologie. Výbor SčP vzal zprávu na vědomí.  

Výbor souhlasí s vytvořením elektronického supplementa (výběru dříve publikovaných doškolovacích 

textů) s tématikou molekulární diagnostiky a prediktivní patologie. Tento edukační materiál bude 

volně k dispozici zájemcům na stránkách společnosti a bude určen zejména pro potřeby 

pregraduální/postgraduální výuky patologie na lékařských fakultách. 

Zodpovídá: Doc. Zámečník 

 

11. Prim. Kodetová informovala o průběžném hospodaření SčP. Výbor SčP vzal zprávu na vědomí.  
Zodpovídá: Prim. Kodetová. 

 

12. Český sjezd patologů spojený s každoročním Seminářem mladých patologů proběhne 11.-12. 

dubna 2014 v Litomyšli. 

Zodpovídá: prof. Ryška. 

 



13. Česko-slovenský sjezd patologů proběhne letos v ČR. Místo konání: Praha, termín: nejspíše 

podzim. 

Zodpovídá: doc. Dundr. 

 

14. Výbor schválil přijetí těchto nových členů:  

MUDr. K. Trhanová, Ústí nad Labem 

MUDr. O. Nikolov, Ústí nad Labem 

MUDr. D. Žiak, Ostrava 

doc. MUDr. L. Křen, Ph.D., Brno 

 

15. Výbor dále bere na vědomí změny údajů u těchto členů: 

MUDr. P. Galgonková, Praha 

MUDr. K. Veselý, Ph.D. 

MUDr. Hana Heck (dříve Heck) 

MUDr. L. Čeganová, Trutnov 

Prof. V. Mandys 

MUDr. R. Boháč 

MUDr. B. Rosová 

MUDr. H. Urbancová 

Doc. M. Tichý 

Výbor souhlasí se snížením členského poplatku těmto členům (z důvodů čerpání rodičovské 

dovolené) o 200,- Kč ročně: MUDr. A. Jungová, MUDr. J. Hofmanová , MUDr. M. Tomšová, MUDr. M. 

Ježová 

Výbor dále bere na vědomí žádosti o zrušení členství: MUDr. V. Tichá, MUDr. Jan Metelka. Výbor vzal 

na vědomí ukončení členství MUDr. Z. Madáka (úmrtí). 

 

 

Další schůze výboru SčP ČLS JEP se bude konat výbor 9. ledna 2013 v 10,00 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  
21.11.2013 


