
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 

9. 1. 2015 v 11,00 hod. formou TELEKONFERENCE  

 

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

Fabian, prim. Palas 

Omluven: prof. Povýšil 

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

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru.  

Závěr: bez připomínek. 

 

2. Prof. Ryška informoval o jednání s doc. Danišem ohledně spojení česko-slovenského sjezdu 

patologů v roce 2015 se zasedáním Rywlinova klubu v Bratislavě. Pro české účastníky bude výrazně 

zlevněný kongresový poplatek (bude se platit pod zvláštním variabilním symbolem). Informace o 

spojení zasedání s československým sjezdem zatím není součástí oficiálních materiálů ani www 

stránek, prof. Ryška prověří. 

 

3. Prof. Dušková informovala výbor o vývoji situace v problematice pneumocytologické a 

likvorologické diagnostiky. Výbor SČP nadále zastává stanovisko, že tyto laboratoře mohou působit 

pouze za srovnatelných akreditačních pravidel z hlediska technického i personálního vybavení, jako 

kterékoli jiné cytodiagnostické laboratoře.  

Prof. Ryška bude iniciovat schůzku našich zástupců s výborem SKC. 

 

4. Revize evidence členů SčP – úkol trvá, zajistí revizní komise. 

 

5. Na volebním sjezdu delegátů ČLS JEP dne 28. 1. 2015 bude naši společnost zastupovat prof. Povýšil. 

 

6. Prof. Ryška informoval výbor o průběhu prací na publikaci o historii české patologie, kterou edituje 

prof. Šteiner. 

 

7. Prof. Ryška informoval výbor o jednáních s genetiky v otázce testování BRCA u pacientek s 

ovariálním karcinomem. Testování prediktivních markerů ve vzorcích nádorové tkáně zůstane v 

kompetenci patologů (detekce mutací BRCA v nádorové tkáni bude prováděna na vyžádání onkologa); 

testování zárodečných mutací BRCA a s ním spojená klinická problematika bude nadále v kompetenci 

genetiků. 

 



8. Prim. Fabian informoval o průběhu jednání s MZČR ohledně nového programu vzdělávání a 

atestace z  molekulární patologie  (pro nelékaře). Výbor dává přednost vzniku samostatného 

vzdělávacího programu Molekulární patologie před začlenění této specializace jako subspecializace 

pod genetiku. 

 

9. Prof. Ryška informoval o přípravě nového elektronického formuláře Listu o prohlídce zemřelého na 

podnět ÚZIS. Nový ředitel UZIS doc. Dušek naši společnost zařadil po dohodě s prof. Ryškou mezi 

oficiální připomínková místa (dosud tomu tak nebylo). 

 

10. Výbor schválil program stipendií pro nadcházející kongres ECP 2015 v Bělehradě. O přidělení 

stipendia pro účast na 27th European Congress of Pathology (čítající kongresový poplatek ve výši 

registračního poplatku členů ESP + 10 tis. Kč jako příspěvek na cestovné a ubytování) se mohou 

přihlásit členové SČP ČLS JEP, kteří budou mít na kongresu aktivní účast (přednáška nebo poster, 

pouze jako 1., resp. prezentující autor).  

O konečném přidělení/nepřidělení stipendia rozhodne výbor SčP. 

Vyhlášení soutěže o stipendia s podrobnostmi proběhne na našich webových stránkách. 

Zajistí: prim. Fabian. 

 

11. Prof. Zámečník informoval výbor o uspokojivém hospodářském výsledku časopisu Česko-

slovenská patologie v roce 2014. Výbor SčP vzal zprávu o hospodaření časopisu na vědomí. 

 

12. Výbor Společnosti českých patologů vyhlašuje soutěž o HLAVOVU CENU za rok 2014 za nejlepší 

původní práci z oboru patologie a také soutěž o LAMBLOVU CENU za rok 2014 za nejlepší původní 

práci v oboru patologie publikovanou v předchozím roce členem Společnosti českých patologů ČLS JEP 

ve věku do 35 let. 

Složení hodnotitelské komise zůstává stejné jako v předchozím roce (prof. Skálová, prof. Hermanová, 

doc. Jirásek). Termín odevzdání nominací bude 1. 3. 2015 k rukám předsedkyně komise prof. Skálové. 

Vítězné práce budou představeny a oceněny podobně jako v minulých letech v rámci Českého sjezdu 

patologů (spojený se Seminářem mladých patologů) v Litomyšli. 

Informace o vyhlášení soutěže je vyvěšena na našich www a vyjde v časopise (zajistí prof. Zámečník). 

 

13. Pokladník společnosti prim. Kodetová informovala výbor o vývoji hospodaření společnost. Zatím 

není k dispozici definitivní výsledek hospodaření za rok 2014, podle jeho výsledku přijme výbor 

případná opatření na dalším zasedání. 

 

14. Prim. Trnková informovala výbor o problematice sdílených výkonů s jinými odbornostmi. 

 



15. Výbor schválil přijetí těchto nových členů: MUDr. Pele Kevin D’Almeida Bauleth, MUDr. Jan Balko, 

MUDr. Michael Michal, MUDr. Lukáš Frola 

Výbor bere na vědomí změny údajů u těchto členů: MUDr. Tomáš Čížek,  

Výbor bere na vědomí ukončení členství těchto členů: MUDr. Alena Štrérová, RNDr. Iva Falková, MUDr. 

Miroslav Přádka. 

 

Další schůze výboru SčP se bude konat 27. února 2015 v 10,00 hod. v Hradci 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 

9. 1. 2015 


