Zápis ze 4. schůze výboru Společnosti českých patologů formou
telekonference dne 4. 4. 2016
Přítomni: prof. Ryška, prof. Dušková, prof. Hermanová, prim. Kodetová, prof. Zámečník, doc.
Dundr, prim. Fabian, prim. Palas, doc. Honsová
Za revizní komisi: prim. Trnková
Omluveni: dr. Geierová, prof. Povýšil

2016-4/1 Kontrola zápisu z minulé schůze výboru:
2016-2/4 Bednářova cena za rok 2015 byla udělena dr. Folakemi Torgersen (Sobande) z
Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN Hradec Králové. Prof. Zámečník byl pověřen
přípravou diplomu a zveřejněním v časopise Česko-slovenská patologie. Oficiální vyhlášení
proběhne na Semináři mladých patologů v Litomyšli.
2016-2/7 Prof. Ryška informoval výbor o dalším postupu při přípravě kódů pro diagnostiku
NGS.
2016-2/13 Příprava nové stororočenky (prof. Šteiner) stále probíhá. Doc. Honsová, prof.
Povýšil a prim. Trnková nadále dohledávají všechny bývalé předsedy SČP.
2016-2/15 Prof. Ryška výbor informoval o odeslání dopisu o dohodě ohledně
nepodkročitelných minim pro cytologické laboratoře na plicních odděleních, který byl zaslán
zástupcům České pneumologické a ftizeologické společnosti.
2016-2/19 Prim. Trnková a doc. Honsová nadále pracují na připomínkování návrhu vyhlášky
č. 96/2004 Sb. Úkol trvá.
2016-3/2 Prof. Ryška informoval ing. Růžičku z ČIA o zvolení dr. Marka Gregy jako
odborného posuzovatele ČIA.
2016-3/7 Prof. Ryška informoval výbor o společném stanovisku tří odborných společností
(patologie, genetika, biochemie) k vyšetřování tekutých biopsií. Finální stanovisko bude
rozesláno výborům společností ke schválení - odsouhlasení proběhne korespondenčně.
2016-3/8 Prof. Dušková informovala výbor o vývoji ohledně provádění cytologických
vyšetření v neurocytologických laboratořích. Výbor se shodl, že stanovisko naší společnosti je
obdobné jako v případě pneumocytologických laboratoří.
2016-4/2 Prof. Dušková informovala výbor, že v novém věstníku MZČR bude zrušen limit 50
000 vyšetřených RČ jako podmínka pro HPV testaci. Současně dojde k navýšení minimálního
počtu vyšetřených RČ v akreditovaných cytologických laboratořích na 20.000.
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2016-4/3 Vzhledem k odstoupení prim. Nenutila z Rady pro akreditaci klinických laboratoří
(RAKL) se výbor dohodl na nutnosti jmenování dalšího člena. Prim. Trnková navrhla jako
kandidáta doc. Honsovou. Výbor jmenování odsouhlasil. Předseda výboru bude dopisem
informovat předsedu RAKL prof. Paličku.
2016-4/4 Prim. Trnková informovala výbor o jednání Pracovní skupiny (PS) komplementu pro
sdílené výkony a o jednání RAKL:
- PS se shodla, že by bylo vhodné zveřejnit na webových stránkách jednotlivých odborných
společností seznam sdílených výkonů a také doporučení pro akreditaci těchto výkonů.
-PS se shodla, že by mělo dojít k projednání sdílených výkonů mezi jednotlivými
společnostmi. Doporučila nekomplikovat sdílení mezi společnostmi komplementu, naopak
varuje před nekontrolovaným sdílením laboratorních výkonů klinickými pracovišti.
- Návrhy na změnu by měly být předloženy do Pracovní skupiny k SV na MZČR– jednání bude
v červnu.
- Společnost 801 – biochemie – pracuje na přípravě frekvenčních omezení svých výkonů,
neboť se v rámci revizí setkává s různým výkladem frekvencí a chce tomu předejít vlastní
iniciativou.
- PS projednala požadavek ZP na násobení personálních minim na pracovištích s provozem
168 hod. týdně – minima x 4. Komise doporučuje těm, kterých se to týká, vyžádat si rozklad
vyhlášky 99/2012 Sb. od svého právního oddělení. Požadavek je zcela nesplnitelný.
Na základě tohoto resume výbor pověřuje prim. Trnkovou bude pokračovat v aktivitách,
směřujících k zanesení změn v SZV, které již byly schváleny PS k SZV a společně s doc.
Honsovou projednání agendy nových výkonů a jejich zařazení do vyhlášky.
2016-4/5 Prim. Kodetová informovala výbor o platbě Evropské společnosti patologů jako
refundaci prostředků vynaložených v minulém roce na udělení stipendií SČP na podporu
účasti našich členů na vzdělávacích akcích v roce 2015.
Definitivní informace o finanční situaci naší společnosti bude k dispozici v dubnu 2016.
2016-4/6 Prof. Ryška informoval výbor o termínu jednání na VZP. Termín byl stanoven na
4. května 2016. Jednání se zúčastní již dříve výborem pověření zástupci (prof. Ryška, prim.
Fabian, prim. Trnková).
2016-4/7 Výbor se dohodl na nutnosti urychleného spuštění organizace voleb. Ta přísluší
volební komisi, která byla zvolena během minulého zasedání výboru. Výbor pověřil prof.
Hermanovou, aby kontaktovala členy volební komise ohledně harmonogramu voleb.
2016-4/8 Dne 23. 4. 2016 se koná v Litomyšli v rámci 19. semináře mladých patologů a 43.
sjezdu českých patologů plenární schůze SČP, na které členové výboru přednesou sdělení:
prof. Ryška zprávu předsedy společnosti, prim. Kodetová zprávu o hospodaření SČP, prof.
Zámečník zprávu o aktuálním stavu časopisu Česko-slovenská patologie a prim. Trnková
zprávu o práci revizní komise.
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2016-4/9 Byly přijaty 4 žádosti o stipendium na nadcházející Pannonian Congress of
Pathology v Osijeku. Podmínky pro udělení stipendia splnili 3 uchazeči - dr. K. Kamarádová,
dr. J. Soukup a dr. L. Krbal. Výbor odsouhlasil udělení stipendia těmto 3 členům.
2016-4/10 Výbor diskutoval možné kandidáty na udělení čestného členství společnosti,
všichni členové výboru se shodli a odsouhlasili na nominaci doc. Vlasty Rychterové. Předání
ceny je plánováno na 19. Semináři mladých patologů a 43. sjezdu českých patologů v
Litomyšli.
2016-4/11 Prof. Hermanová informovala výbor o stanovisku hodnotící komise ohledně cen
společnosti za rok 2015.
Komise navrhuje udělení Hlavovy ceny MUDr. Kristýně Němejcové za práci: Němejcová K,
Kenny SL, Laco J, Škapa P, Staněk L, Zikán M, Kleiblová P, McCluggage WG, Dundr P.: Atypical
Polypoid Adenomyoma of the Uterus: An Immunohistochemical and Molecular Study of 21
Cases. Am J Surg Pathol, 2015, 39(8):1148-55. Udělení Lamblovy ceny bylo navrženo MUDr.
Zdeňku Rohanovi za soubor prací publikovaných v roce 2015 na téma neurodegenerativních
chorob. Výbor jednomyslně s návrhem souhlasí a oběma kandidátům ceny uděluje. Výbor
dále souhlasí s vyplacením příslušných finančních odměn laureátům (ve výši 10.000 pro
každou cenu). Vítězné práce budou předány v rámci Českého sjezdu patologů v Litomyšli,
předání bude spojeno s přednesením slavnostní Hlavovy a Lamblovy přednášky. Výbor
pověřil prof. Zámečníka přípravou diplomů a informováním oceněných.

2016-4/12 Prim. Fabián informoval výbor o výsledcích EHK, které proběhlo 15. 3. 2016 v
Hradci Králové za účasti dr. Kašparové a dr. Hornychové. Většina laboratoří uspěla. Se SEKK
je velice dobrá spolupráce. Bylo diskutováno o vhodnosti a formě zpětné vazby pro
pracoviště, která se testování účastní.
2016-4/13 Výbor schválil přijetí těchto nových členů: MUDr. Smolková Sylvie.
Výbor bere na vědomí zrušení členství těchto členů: Šedivcová Monika, MUDr. Svobodová
Hana. Žádost o zrušení členství MUDr. Červeného je irelevantní, není členem SČP.
Výbor bere na vědomí změnu adresy těchto členů: MUDr. Hušek Karel, MUDr. Haferník Jiří,
MUDr. Urbanec Marek.
2016-4/14 Různé:
Výbor projednal žádost pořadatelů 1. kongresu gastrointestinální onkologie tlumočenou
prof. Hermanovou o poskytnutí jmenného seznamu členů společnosti. Výbor nesouhlasí
s předáváním jmen a adres členů společnosti jakémukoli externímu subjektu. Na webových
stránkách společnosti je nicméně k dispozici seznam členů SČP. Zde lze také zveřejnit
oznámení o této akci.
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Výbor diskutoval o nepodkročitelných personálních minimech, jmenovitě o úvazku pro
vedoucího laboratoře. Výbor se shodl, že současný požadavek na úvazek 0,2 je pro náš obor
plně postačující a není třeba personální minima nijak měnit.

Plenární schůze SČP se bude konat 23. 4. 2016 v rámci 19. Semináře mladých patologů a 43.
Sjezdu českých patologů v Litomyšli.
Další schůze výboru SČP se bude konat 10. 6. 2016 v 10,00 hod. v Hradci Králové

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

Zapsala: Bc. Michaela Žáková
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