
Schůze výboru SČP ČLS JEP 20. 11. 2014 - TELEKONFERENCE 
 

Přítomni (abecedně bez titulů): Dundr, Dušková, Fabian, Geierová, Hermanová, Palas, Ryška 

Omluveni: (abecedně bez titulů): Honsová, Kodetová, Povýšil, Trnková, Zámečník 

 

1) Výbor vyslovil velkou pochvalu a poděkování organizátorům 21. sjezdu českých a 

slovenských patologů. 

2) Prof. Ryška jednal s doc. Danišem: otázka kompenzací za poskytnuté doporučené 

postupy není zatím dořešena. Výbor souhlasí se spojením česko-slovenského sjezdu 

patologů v roce 2015 se zasedáním Rywlinova klubu v Bratislavě. Pro české účastníky 

byla předběžně přislíbena významná sleva na kongresovém poplatku.  

Výbor diskutoval otázku frekvence pořádání společných sjezdů českých a slovenských 

patologů. Nejbližší bude spojen se symposiem AMR, během následujících měsíců 

bude se zástupci slovenské společnosti patologů dohodnuta frekvence dalších čs 

sjezdů. Dr. Fabian rozešle dopis (a paralelně bude na www společnosti zveřejněna 

výzva) k případnému zájmu o organizování další nejbližší společné akce v roce 2016. 

Podle odezvy bude otázka dále diskutována. 

Pro zájemce o účast na AMR 2015, kteří by měli problém s úhradou registračního 

poplatku zaměstnavatelem výbor společnosti připraví možnost požádat o pokrytí 

registrace formou stipendia SČP.  

3) Prof. Ryška jedná s pojišťovnami v otázce doporučených postupů. Výbor souhlasí 

s nutností trvat na doslovných zněních, pověřuje prof. Ryšku přípravou dopisu a 

dalším jednáním. 

4) Registr plicních tumorů Kelly bude uveden do provozu lednu 2015 

5) Výbor konstatoval, že jakékoli případné navrhované změny v současných 

doporučených postupech prediktivního vyšetřování musí před zahájením jednání 

s plátci či před zanesením změn do Modré knihy ČOS vždy projít schválením výboru 

SČP. 

6) Výbor souhlasí s navrženým rozpočtem pro rok 2015. 

7) Pneumologická cytodiagnostika: prof. Dušková informovala o projednávání záležitosti 

na první schůzi nově zvoleného výboru SKC, kde za pneumology byl přítomen pouze 

prof. Kolek. Výbor SČP  naplánuje se zástupci výboru SKC – zejm. pneumologických 

cytologů schůzku na leden 2015 k diskusi o konsensu ohledně laboratoří 

pneumologické cytologie. Výbor SČP i nadále zastává stanovisko, že tyto laboratoře 

mohou působit pouze za srovnatelných akreditačních pravidel z hlediska technického i 

personálního vybavení, jako kterékoli jiné cytodiagnostické laboratoře.  

Prof. Ryška informoval o dopisu od prof. Peška z Plzně s žádostí o sdílení 

cytodiagnostických kódů s odborností pneumologie. Výbor zastává stanovisko vzešlé 

z předchozího jednání, že morfologické kódy budou naší odborností sdíleny pouze 

s laboratorními, nikoli klinickými obory. Pneumocytodiagnostické laboratoře mohou 

tyto kódy získat, pokud splní identická kritéria personální, prostorová a přístrojová, 

potvrzená akreditací dle ISO 15189 či auditem II NASKL. 

Prof. Ryška pověřen výborem jednat s dr. Šustkovou ve věci úhrad cytodiagnostických 

kódů klinickým odbornostem. 

8) Evidence členů – úkolu se ujala dr. Trnková – bude pokračovat.  

9) Prof. Povýšil zašle potřebné materiály ke své kandidatuře do předsednictva ČLS. 

10) Úprava legislativy týkající se pitev postoupila do parlamentu. Je možno předpokládat, 

že se situace vrátí do stavu z konce r. 2013 v jarních měsících 2015. 

11) Výbor pověřuje prof. Šteinera přípravou publikace o historii české patologie. Vyzývá 

pracovníky z ostatních ústavů a oddělení ke spolupráci formou dodání historických 



materiálů a snímků s popisy, rovněž případnými údaji o patolozích, kteří vzešli 

z našich řad a úspěšně odborně působili v zahraničí. 

12) Výbor souhlasí s financováním publikace a pokrytím nákladů na sekretářské práce 

z prostředků České patologie, o.s. 

13) Hradecká LF pořádá v únoru 2015 konferenci Maligní melanom 2015. Výbor souhlasí 

se záštitou této akce.  

14) Výbor pověřuje pracovní skupinu doc. Dundr- prof. Ryška- dr. Vošmiková jednáním 

s genetiky v otázce testování BRCA u pacientek s  ovariálním karcinomem. Výbor 

trvá na svém dlouhodobém stanovisku, že testování prediktivních markerů ve vzorcích 

nádorové tkáně patří do kompetence patologů. 

15) Výbor nemá připomínky k dokumentu týkajícímu se nejistot měření – může být 

aplikován na morfometrická vyšetření. 

16) Program vzdělávání molekulárních biologů vypracovaný dr. Fabianem byl odeslán na 

MZ ředitelce odboru vzdělávání nelékařů Mgr. Šmídové. 

17) dr. Fabian rozešle ke kontrole a schválení formulář ÚZIS. 

18) Noví členové :MUDr. Kristýna Pivovarčíková, MUDr. Barbora Weberová, MUDr. 

Magdaléna Dubová, MUDr. Leoš Chrudimský.  

19) Termíny dalších schůzí výboru: 

 9. 1. 2015 v 10,00 hod. – telekonference 

 27. 2. 2015 v 10,00 Fingerlandův ústav, Hradec Králové  

 3. 4. 2015 v 10,00 hod. – telekonference 

 19. 5. 2015 v 10,00 hod, Hlavův ústav, Praha 

 

 

 

V Praze 20.11.2014, zapsala: J Dušková 

Schválil: A. Ryška 

 

 


