
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 

26. 11. 2015 v 10,00 hod. formou TELEKONFERENCE 

 

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

Omluven: prof. Povýšil, prof. Dušková, prim. Fabian, prim. Palas 

Hosté: revizní komise - prim. Trnková, prof. Hermanová, dr. Geierová  

 

 Kontrola zápisu z minulé schůze výboru.  

Aktualizace adresáře členů SČP je dokončená, byla včetně emailových adres a byla předána 

předsedovi a sekretariátu společnosti. Výbor děkuje předsedkyni revizní komise prim. Trnkové za 

velký kus odvedené práce! 

Kniha Historie patologie (pořadatel prof. Šteiner) bude rozeslána bezplatně všem členům společnosti. 

Nerozeslané výtisky bude možné koupit cestou ČLS JEP. Prim. Kodetová zjistí detaily, instrukce budou 

zveřejněny na stránkách společnosti. 

Doc. Honsová poslala materiál VZP (závady vykazování výkonů), ve 2 variantách. Jednu 

s připomínkami SČP, druhou variantou je pak schválený materiál VZP se zapracovanými připomínkami. 

Tento materiál by měl sloužit jako manuál pro revizní lékaře VZP. Pokud některé pracoviště bude text 

potřebovat, lze požádat přímo doc. Honsovou, která ho může poskytnout.  

Referenční laboratoř patologie v Novém Jičíně požádala o vyjádření k žádosti o rozšíření prediktivní 

diagnostiky o testování HER2. Laboratoř splňuje všechna kritéria, stanovisko SČP je kladné, předseda 

společnosti informoval vedení laboratoře dopisem. 

Výbor jednomyslně nominoval prim. Trnkovou jako zástupce odbornosti patologie do odborné komise 

ČIA. Předseda informoval dopisem ing. Růžičku.  

 

 Nová agenda: 

1. Kriteria pro poskytování stipendií na zahraničních kongresech a dalších vzdělávacích akcích. 

Výbor diskutoval, v jakém rozsahu a za jakých podmínek budou poskytována stipendia 

společnosti pro účast na vzdělávacích akcích.  

V roce 2016 bude uděleno maximálně 10 stipendií pro účast na ECP v Kolíně n. Rýnem (ve výši 

15.000 Kč na osobu) a maximálně 10 stipendií pro účast na Pannonian Congress of Pathology 

v Osijeku (ve výši 10.000 na osobu). 

O stipendium mohou požádat členové SČP (žadatel musí být přijat před datem žádosti), kteří 

prokáží aktivní účast na kongresu (přednáška, poster, předsedání sekce). O stipendium 

nemůže žádat docent nebo profesor ani člen výboru či revizní komise SČP. Při převisu 

poptávky bude pro každý kongres zvlášť vytvořen seznam zájemců, kdy bonifikováni (jedním 

bodem) budou zájemci, kteří jsou absolventi kmene v přípravě na atestaci nebo úspěšní 

absolventi atestace v posledních 2 letech. Malus body budou uděleny těm, kdo v posledních 3 



letech již nějaké stipendium SČP získali (1 malus bod za každou akci). V případě rovnosti bodů 

bude vytvořena ad hoc komise ze členů výboru, která o udělení stipendií rozhodne. 

2. Prof. Ryška obdržel abdikační dopis prof. Skálové, která se rozhodla odstoupit z komise pro 

udělování Hlavovy a Lamblovy ceny. Do komise byl výborem jednomyslně zvolen doc. Dundr. 

3. Prim. Jelínková z onkologie v Mostě se obrátila na výbor SčP s požadavkem povinného hlášení 

onkologických malignit spádovému onkologickému pracovišti dle věstníku MZ z 1. 9. 1989. 

Dle zjištění předsedy společnosti je daný věstník již neplatný a jeho obsah je tedy pro 

současnou praxi irelevantní. 

 
4. Zástupci společnosti ve složení Ryška, Fabian, Trnková, se zúčastní jednání na VZP ohledně 

aktuálních otázek naší odbornosti. Jedná se zejména o vyčlenění prediktivní diagnostiky 

z indukované péče, přípravy kódu pro NGS, vykazování účasti patologa na multidisciplinárním 

semináři, aj. 

 
5. Prof. Ryška informoval o diskusi s pneumoftiseologickou společností ohledně možností 

vykazování kódů odbornosti 823 laboratořemi cytologie na pneumologických pracovištích. 

Trvá postoj společnosti, že nemáme námitek, aby laboratoř, která naplní personální a 

přístrojová minima a získá alespoň audit I NASKL (nebo akreditaci pro tyto metody v oboru 

823), mohla sdílet cytologické kódy naší odbornosti. 

Situace s neurocytologickými pracovišti je zcela nejasná. Neurologové nemají zaveden institut 
funkční licence ČLK, není jasné, jakou váhu mají zkoušky organizované IPVZ (jež není 
akreditován pro vzdělávání v oboru patologie). Až do vyjasnění celé problematiky není možné 
pouhé absolvování jakékoli zkoušky vykonané klinickým lékařem mimo současný legislativní 
rámec akceptovat jako kvalifikaci pro sdílení cytologických kódů s neurologickými pracovišti. 
 

6. Vzhledem k blížícímu se jubileu - 85. narozeninám profesora Habance v 2016 výbor navrhuje 

udělení Zlaté pamětní medaile ČLS JEP a pověřuje předsedu podáním návrhu k rukám 

předsednictva ČLS JEP,  které bude zasedat 12.1.2016. Prof. Habanec dostal v r 2003 pamětní 

medaili ČLS JEP.  

7. Prof. Zámečník informoval o aktuálním stavu časopisu Česko-slovenská patologie. Výbor přijal 

zprávu se souhlasem na vědomí. 

8. Výbor schválil přijetí těchto nových členů: Tetiana Shatokhina (Brno), Barbora Malovaná 

(Frýdek-Místek), Marek Grega (Praha) 

Výbor bere na vědomí ukončení členství následujících osob: Jaromír Eger (Ústí nad Labem). 

 
Další schůze výboru SčP se bude konat 8.1. 2016 v Praze (Hlavův ústav). 

 

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D 

Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP 

Zapsala: E. Honsová 


