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Zápis z mimořádné schůze výboru Společnosti českých 

patologů formou telekonference dne 15. 3. 2016 

 

Přítomni: prof. Ryška, prof. Dušková, doc. Dundr, prim. Fabian, doc. Honsová, prof. Povýšil  

Za revizní komisi: dr. Geierová  

Omluveni: prim. Kodetová, prof. Zámečník, prim. Palas 

 

 

2016-3/1  Členové výboru a revizní komise nominovali kandidáty do volební komise pro 
korespondenční dvoukolové volby výboru a revizní komise SČP ČLS JEP. Nominováni byli: 

MUDr. Eva Hovorková (Hradec Králové) 
MUDr. David Pilát (Praha) 
MUDr. Kristýna Němejcová (Praha) 
MUDr. Marek Kollár (Praha) 
MUDr. Pavla Flodrová (Olomouc) 
MUDr. Lenka Bartoňová (Praha) – náhradník 

 
Proběhla volba členů volební komise po jednotlivých osobách. Všichni navržení kandidáti byli 
zvoleni jednomyslně. 
 
2016-3/2   Prim. Kodetová navrhuje MUDr. Marka Gregu jako kandidáta na odborného 
posuzovatele ČIA pro obor patologie. Výbor návrh odsouhlasil. Prof. Ryška bude informovat 
ČIA. 
 
2016-3/3  Výbor schválil složení delegace (prof. Ryška, prim. Fabian, prim. Trnková) pro 
jednání s VZP ohledně aktuálních otázek naší odbornosti. 
 
2016-3/4  Dne 2. března 2016 byla v Brně předána medaile ČLS JEP prof. Habancovi. 
Cenu předali za ČLS doc. Marešová a za SČP prof. Ryška a prim. Fabian. Předání proběhlo ve 
velmi příjemné atmosféře s účastí pracovníků domovské laboratoře prof. Habance. 
Výbor na svém příštím zasedání bude diskutovat o dalších kandidátech na udělení ocenění 
SČP či ČLS. 
 
2016-3/5  Na webu společnosti bylo zveřejněno oznámení o možnosti žádat o stipendia 
na nadcházející Pannonian Congress of Pathology (PCP) v Osijeku a na ECP 2016 v Kolíně n. 
Rýnem.  Výbor odsouhlasil deadline pro schválení stipendií ještě před termínem pro 
přihlášení na kongres v "early fee režimu" a podáním abstrakt. Termíny pro podání žádostí o 
stipendium jsou: 31. 3. 2016 pro PCP kongres a 15. 4. 2016 pro ECP kongres. Komise pro 
výběr uchazečů o stipendia – prim. Kodetová, prim. Fabian a prof. Hermanová – předloží 
výboru konečný seznam uchazečů. Definitivní rozhodnutí o udělení stipendia pro PCP 
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proběhne hlasováním výboru dne 4. dubna na telekonferenčním zasedání a o udělení 
stipendií na ECP ihned po uzávěrce korespondenčně. Úspěšní žadatelé budou vyrozuměni 
emailem (zajistí sekretariát společnosti). 
 

2016-3/6   Výbor pověřil prim. Trnkovou vytvořením seznamu sdílených výkonů, které 
budou uveřejněny na webu. V současné době jsou v RAKL dva zástupci – prim. Nenutil, prim. 
Trnková. Výbor se dohodl na nutnosti jmenování dalšího člena pro jednání RAKL. Na příštím 
výboru bude projednán návrh kandidátů a výbor odsouhlasí jmenování dalšího člena.   

 

2016-3/7   Prof. Ryška a doc. Dundr informovali výbor o jednání se zástupci České 
společnosti klinické biochemie prof. Zimou, prof. Rackem a Ing. Springer na téma tekuté 
biopsie (předseda Společnosti klinické genetiky a genomiky prof. Macek jr. se z jednání 
z pracovních důvodů omluvil). Zástupci se dohodli na společném stanovisku všech tří 
odborných společností k vyšetřování tekutých biopsií. Text za účastníky jednání připraví prof. 
Ryška, finální stanovisko bude rozesláno výborům společností ke schválení.   

2016-3/8  Prof. Dušková informovala o postupu při jednáních o vykazování kódů pro 
laboratoře klinické cytologie.   

 

Další schůze výboru SČP se bude konat 4. dubna 2016 v 12,00 hod. formou telekonference. 

 

        

       Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. 

  Předseda Společnosti českých patologů ČLS JEP

  

Zapsala: Bc. Michaela Žáková 


