Zápis z 1. schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP v roce 2016
8. 1. 2016 v 10,00 hod. - Hlavův ústav, Praha
Přítomni: prof. Ryška, prof. Dušková, prim. Kodetová, doc. Honsová, prim. Palas, prof. Zámečník,
doc. Dundr, prim. Fabian
Omluveni: prof. Povýšil, členové revizní komise

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

2. K jednotlivým bodům minulého zápisu:
a. Evidence členů společnosti je dokončena a předána předsedovi a sekretariátu společnosti.
b. Kniha Historie české patologie byla formou daru převedena z České patologie, z.s. do ČLS
JEP. Kniha byla poštou distribuována všem členům společnosti. Zbylé výtisky (zhruba 200 ks)
jsou určeny k volnému prodeji za 350 Kč. O možnosti koupě publikace se lze informovat na
www SčP.
c. Výbor vyhlásil soutěž o Hlavovu a Lamblovu cenu za rok 2015. Podrobnosti budou
publikovány v nadcházejícím čísle časopisu a na www společnosti. Výbor zvolil předsedkyní
hodnotící komise pro tyto ceny prof. M. Hermanovou, členové komise jsou doc. Dundr a
doc. Jirásek. Termín pro přihlášení je do 1. 3. 2016.
Soutěž o Bednářovu cenu bude vyhlášena šéfredaktorem časopisu prof. Zámečníkem (hlasuje
redakční rada).
d. Výbor souhlasí s návrhem na udělení Zlaté medaile ČLS JEP prof. Habancovi. Požadované
dokumenty na předsednictvo ČLS JEP předal předseda společnosti.

3. Výbor se usnesl, že v budoucnu se budou na pořizování zápisu formou cirkulace podílet jednotliví
členové výboru (vyjma jeho předsedy), v případě telekonference bude zápis pořizovat sekretariát
společnosti.

4. Výbor diskutoval nad žádostí firmy bamed o vyjádření k systému Idylla, ohledně toho, zda
odpovídá nepodkročitelným minimům přístrojového vybavení dle standardu Nepodkročitelné meze –
Laboratoř molekulární patologie.

Výbor se po diskuzi rozhodl v podobných situacích vyjádření nevydávat. Konkrétní situaci ohledně
přístrojového i personálního vybavení pracoviště musí vždy vyhodnotit auditor při posuzování.
Předseda společnosti vyrozumí o tomto společnost bamed dopisem.

5. Prof. Ryška informoval o probíhajících jednáních ohledně NGS kódu s plátci ZP.

6. Výbor zevrubně diskutoval situaci ohledně vykazování kódů odbornosti 823 cytologickými
laboratořemi na klinických pracovištích. Z diskuze vyplynuly dva závěry:
- SČP trvá na postoji, že pokud chce některá laboratoř, kde se klinik věnuje cytologii, vykazovat kódy
naší odbornosti, musí splňovat kvalitativní i kvantitativní kritéria (tj. nepodkročitelná minima a
akreditaci či audit NASKL) kladená na všechny laboratoře našeho oboru.
- Výbor pověřuje prof. Duškovou, aby cestou SKC ČLS JEP koordinovala jednání odborností aktivních
v likvorové cytologii směřující ke vzniku funkční licence pro neurologickou cytologii ČLK.

7. Výbor se na příštích zasedáních bude znovu věnovat problematice nepodkročitelných minim v
našem oboru, zejména ohledně přístrojového vybavení.

8. Výbor projednal žádost RNDr. Louckého z pracoviště Imalab ve Zlíně o stanovisko SčP k požadavky
na zařazení laboratoře do sítě referenčních laboratoří. Ze zaslaných materiálů není jednoznačně
zřetelné, zda je laboratoř součástí pracoviště patologie. Výbor pověřuje předsedu a místopředsedu,
aby povedli inspekci na místě a zjistili situaci.

9. Prof. Zámečník informoval výbor o průběžném hospodářském výsledku časopisu Česko-slovenská
patologie v tomto roce a představil hospodářský a ediční plán na letošní rok. Výbor SčP vzal zprávu o
hospodaření na vědomí a souhlasí s edičním plánem.

10. Pokladník společnosti prim. Kodetová informovala výbor o vývoji hospodaření společnosti.
Výsledek hospodaření je uspokojivý. Zatím není k dispozici definitivní výsledek hospodaření za rok
2015, podle jeho výsledku přijme výbor případná opatření na dalším zasedání.

11. Výbor se usnesl, že nadcházející volby do výboru SčP ČLS JEP proběhnou korespondenčně, a to
dvoukolovým systémem. Výbor pověřuje předsedkyni revizní komise prim. Trnkovou organizací
voleb.

12. Výbor schválil přijetí těchto nových členů:

MUDr. Traboulsi Eva (ÚVN, Praha)
Ing. Mgr. Überall Ivo (Olomouc)
MUDr. Marečková Simona (Nové Město na Moravě)

Další zasedání výboru (do konce volebního období) budou:
29. 2 2016 ve 14,00 hodin - TELEKONFERENCE
4. 4. 2016 ve 14,00 hodin - TELEKONFERENCE
10. 6. 2016 v 10,00 hodin - Hradec Králové

Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D
Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP

Zapsal:
Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Vědecký sekretář Společnosti českých patologů ČLS JEP
8. 1. 2016

