
 

Zápis z jednání výboru Společnosti českých patologů a revizní komise 29. 11. 2019 

(telekonferenčně) 

 

Přítomni:  

Členové výboru: O. Daum , P. Dundr., J. Dušková, P. Fabian, T. Jirásek, D. Nováková-Kodetová, R. 

Matěj, M. Trnková,  

Členové Revizní komise: J. Laco, I. Zambo 

Omluveni: D. Cempírková, E. Sehnálková 

Nepřítomni: K. Benková 

 

Kontrola předchozího zápisu: 

1. Byla diskutována příprava guidelines, probíhá dle plánu, autoři dosud chybějících budou 

dotázáni na stav přípravy. 

2. Příprava voleb do výboru a revizní komise SČP ČLS JEP korespondenčním způsobem 

probíhá. Organizačním zajištěním byl pověřen jako při minulých volbách MUDr. Kollár. 

3. Prof. Zámečník informoval výbor o vyrovnaném hospodaření časopisu a o edičním plánu na 

další období.   

4. Učebnice patologie pro studenty lékařských fakult – při splnění určených podmínek (viz 

minulý zápis, časopis Česko-slovenská patologie a soudní lékařství 4/2019 a webové 

stránky společnosti) bude možné získat výtisk učebnice pro členy společnosti zdarma. 

5. Seznamy členů – informoval prof. Laco – probíhá změna IT systému na ČLS JEP, což sebou 

nese nepředvídatelné obtíže, kdy nelze zjistit  aktuální stav členské základny a u členů se 

objevují dluhy, které nemají opodstatnění a vznikají v důsledku chyb softwaru. Výbor zaslal 

oficiální dopis předsedovi ČLS JEP prof. Svačinovi s žádostí o zjednání okamžité nápravy. 

6. Screening karcinomu děložního hrdla: diskutován aktuální stav a problematika probíhajících 

jednání a diskuzí v této oblasti, které již v některých aspektech opouštějí i odborné fórum. 

Výbor se bude problematikou zabývat na některém z příštích zasedání po proběhnutí 

odborných diskuzí Společnosti klinické cytologie ČLS JEP plánovaných na nadcházející 

období.  

7. Diskutována problematika „dvojjedinosti“ odbornosti 807 / 823, kterou některé pojišťovny 

nechápou správně, výbor bude řešit a podnikne kroky, které budou směřovat k vyjasnění 

situace. 

 

Aktuální: 

1. Výbor udělil podporu 5. Národnímu kongresu o kolorektálním karcinomu v Praze 12. – 14. 

12. 2019.  

2. Na žádost MUDr. Židlíka (přednosta ÚP FN Ostrava) výbor udělil podporu odborné akci 

„Colours of sepsis 2020“.  

3. Stipendia na ECP - výbor diskutoval a sestavil kritéria pro udělení stipendií pro Evropský 

kongres patologie 2020 (viz příloha č. 1), která budou čerpána přes ČLS JEP. Celkem bude 

možnost udělit maximálně 10 stipendií. Hodnotící komise pro přidělování stipendií bude 

pracovat ve složení: P. Fabian, J. Laco, D. Nováková-Kodetová.  

4. Hlavova a Lamblova cena – výbor vyhlašuje nominace na Hlavovu a Lamblovu cenu za rok 

2018 (viz příloha č. 2).  

5. Prim. Trnková informovala o zasedání ČIA a RAKL / NASKL – očekává se revize normy 15 



189 (od 2021). Bude obsahovat nová nařízení, která se budou týkat pevné/ flexibilní 

akreditace. Dále byla podrobně diskutována problematika EHK v diagnostice. Na RAKL se 

objevuje tlak na zpřísnění personálních minim v některých odbornostech. NASKL vypsal 

grant na kongres v zahraničí pro lékaře do 35 let s aktivní účastí. Bližší informace budou 

uveřejněny na stránkách NASKLu.  

6. NOR: výbor projednal připomínky a dotazy k automatickému hlášení novotvarů. Vzhledem 

k trvajícím nejasnostem výbor požádal RNDr. Jana Mužíka, Ph.D. z ÚZISu o uspořádání 

semináře s možností diskuze dané probleamtiky. Seminář se uskuteční 17.1.2020 v 11:00 v 

knihovně Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Všichni členové SČP se mohou 

zúčastnit, bez nutnosti formální registrace. 

7. Prof. Dundr informoval o nadále panujících nejasnostech v nasmlouvávání molekulárních 

kódů pro diagnostická vyšetření (nikoliv prediktivní). Výbor se bude situací zabývat i při 

následných jednáních s plátci, nicméně nasmlouvávání kódů je plně v kompetenci plátců a 

řídí se jejich smluvní politikou. 

8. Revizní komise se seznámila s předběžnou zprávou o hospodaření SČP za rok 2019 

(poskytla prim. Nováková-Kodetová). RK vzala na vědomí bez připomínek.  

9.  Výbor poskytl záštitu 22. Semináři mladých patologů s mezinárodní účastí (Litomyšl, 3. – 

4. dubna 2020). 

10. Výbor blahopřeje prof. MUDr. Aleši Ryškovi, Ph.D. ke zvolení do funkce prezidenta 

(president elect) European Society of Pathology. Pokládáme to nejen za osobní úspěch 

profesora Ryšky, ale i za úspěch celé české patologie. 

 

Výbor schválil nové členy Společnosti českých patologů:  

MUDr. Iveta Vondráčková 

MUDr. Andrea Nazarčuková 

MUDr. Soňa Mravcová 

MUDr. Tomáš Vebr 

MUDr. Michaela Rýznarová 

MUDr. Petr Kováč 

MUDr. Petr Šuhaj 

MUDr. Daniela Hamaňová 

MUDr. Quang Hiep Bui 

 

Příští jednání výboru se uskuteční: 

28. 2. 2020 telekonferenčně (9:00) 

17. 4. 2020 prezenčně – Albertov (10:00) 

 

 

 


