
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů ČLS JEP 

3. 4. 2015 v 10,00 hod. formou TELEKONFERENCE 

 

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

Omluveni: prof. Povýšil, prim. Palas, doc. Honsová 

Hosté: revizní komise - prim. Trnková, dr. Geierová 

 

1. Kontrola zápisu z minulé schůze výboru.  

Závěr: bez připomínek. 

 

2. K jednotlivým bodům: 

a. prim. Trnková  informovala výbor, že revize evidence členů SČP probíhá a žádá všechny členy o 

součinnost.  

b. prof. Ryška informoval výbor o postupu přípravy monografie o historii našeho oboru 

editované prof. Šteinerem. Výbor diskutoval možnost, že by v případě dobrých finančních 

podmínek mohl knihu dostat každý člen společnosti zdarma. 

c. testování BRCA u pacientek s ovariálním karcinomem - prof. Ryška informoval, že proběhlo 

jednání se onkology, ti podpořili naši ideu ohledně testování BRCA z krve v laboratořích genetiky 

a z tkáně v laboratořích molekulární patologie.  Je třeba jednat s VZP ohledně formy úhrady, asi 

by bylo vhodné zřídit pro toto vyšetření nový VZP kód prediktivní diagnostiky.  

Výbor souhlasí se složením delegace ohledně jednání na VZP ve složení prof. Ryška, prim. Fabian, 

prim. Trnková. Prof. Ryška osloví VZP se žádostí o termín schůzky na toto téma. 

Prof. Ryška informoval, že se podařilo cestou České patologie, o.s. získat na podporu validace 

metody detekce mutací BRCA grant od firmy AstraZeneca. 

 

3. Výbor opětovně diskutoval problém, že druhá čtení včetně prediktivní diagnostiky v referenčních 

centrech jsou některým pracovištím započítávána jako indukované péče (naposledy info od prim. 

Žaluda z Kolína), ačkoli z dřívějších jednání s náměstkem ředitele VZP pro zdravotní péči  MUDr. JUDr. 

Petr Hoňkem vyplynul závěr, že by tato vyšetření do indukované péče započítávána být neměla.  

Výbor pověřuje doc. Honsovou jako ombudsmanku VZP pro náš obor, aby v této věci jednala a zajistila 

písemné stanovisko od VZP.  

 

4. Prof. Ryška informoval, že elektronický ohledací list už je připraven ve formě ministerské vyhlášky, 

brzy by měl být schválen. 

 



5. Výbor diskutoval stav ohledně změny právní úpravy pitev. Nejsou zprávy o nových posunech. Prof. 

Ryška a prim. Fabian se pokusí do příštího jednání výboru zjistit aktuální stav připraveného a námi 

odsouhlaseného znění novely Zákona o zdravotních službách. 

 

6. Program stipendií pro nadcházející kongres ECP 2015 v Bělehradě je zveřejněn na našich www. 

Deadline pro podání je 30. dubna 2015, 24:00.  

Zajistí prim. Fabian. 

 

7. Prof. Zámečník informoval výbor o rozhodnutí hodnotící komise a redakční rady časopisu o vítězích 

cen společnosti za rok 2014.  

Výbor bere výsledky soutěže na vědomí a souhlasí s vyplacením příslušných finančních odměn 

laureátům: 

Hlavova cena: dr. Ondrej Ondič - 10 tis. Kč 

Lamblova cena: dr. Zdeněk Rohan - 10 tis. Kč 

Bednářova cena: doc. Zdeněk Kinkor - 5 tis. Kč. 

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

patologů (spojený se Seminářem mladých patologů) v Litomyšli. 

 

8. Pokladník společnosti prim. Kodetová informovala výbor o výsledku hospodaření společnosti za 

rok 2014. Výbor bere zprávu pokladníka na vědomí. 

 

9. Prof. Zámečník informoval výbor průběžném dění v redakci časopisu Česko-slovenská patologie. 

 

10. Prof. Ryška informoval Evropskou společnost patologů (ESP), že výbor nově zvolil do Advisory 

Council ESP doc. Honsovou. Proběhl první kontakt mezi sekretariátem ESP a doc. Honsovou. 

 

11. Jednání přípravného výboru nadcházejícího Pannonian Congress of Pathology bude v Grazu. Za 

SČP se zúčastní prof. Ryška, bude informovat o naší nabídce ujmout se organizace Pannonian 

Congress of Pathology v roce 2018. 

 

12. Prim. Fabian informoval, že československý sjezd v roce 2016 nelze zorganizovat v Liberci, jak bylo 

původně zamýšleno. Výbor po diskuzi pověřil organizací československého sjezdu patologů v roce 

2016 další zájemce -  FN Ostrava a CGB Ostrava (doc. Dvořáčková). Zajistí: prim. Fabian. 

 



13. Prim. Trnková informovala výbor o vyhlášce MZČR ohledně personálního zabezpečení 

laboratorních oborů. V této chvíli nejsme v této vyhlášce vedeni jako laboratorní obor. 

Závěr po diskuzi: Ačkoli jsou dosud respektována personální minima stanovené naší odbornou 

společností, výbor chce usilovat o převtělení těchto minim do závazné formy ministerské vyhlášky. 

Výbor považuje za vhodné zavedení oboru "laboratoř patologie", který by zahrnoval laboratoře 

histologie, cytologie a molekulární patologie.  Bylo by vhodné koordinovat postup s výborem 

Společnosti klinické cytologie.  

Zajistí: prim. Trnková 

 

14. Výbor se zabýval informací od Společnosti klinické cytologie o tom, že plánované změny 

screenigového programu cervikálního karcinomu by měly přinést zvýšení minimální nálože laboratoří 

gynekologické cytologie ze současných 15 000 skel na dvojnásobek, zapojení HPV typizace do procesu 

screeningu a prodloužení screeningového intervalu.  

Výbor SčP nesouhlasí s navrhovaným navýšením počtu vyšetřených RČ v akreditovaných laboratořích 

a plně podporuje zrušení limitace (50 000 vyšetřených RČ) pro HPV testování. 

 

15. Výbor společnosti se po diskuzi shodl, že nepovažuje snahu Národního onkologického registru 

(NOR) o zavedení evidence specifikace použitého systému gradingu za racionální. Odpověď v tomto 

smyslu pro NOR zajistí prim. Fabian. 

 

16. Výbor deleguje prof. Duškovou, aby na nadcházejícím spojeném Česko-slovenského sjezdu 

patologů se zasedáním Rywlinova klubu v Bratislavě oficiálně reprezentovala náš výbor. 

 

17. Výbor předběžně projednal žádost pracoviště AGEL v Novém Jičíně o zařazení mezi referenční 

laboratoře pro testování HER2.  Je třeba dodat zbylé dokumenty.  

Výbor pověřuje prim. Fabiana, aby se jako zpravodaj této žádosti ujal. 

 

18. Výbor obsáhle diskutoval žádost České dermatologické společnosti ohledně možnosti vzdělávání v 

oblasti dermatohistologie. Výbor nepodporuje zavedení nové, doposud neexistující, funkční licence 

pro dermatohistologii. Prof. Ryška v tomto smyslu informuje výbor ČDS. 

 

19. Prim. Fabian žádá o zpětnou vazbu u probíhajícího programu EHK obecné imunohistochemie 

(zejména připomínky a negativní zkušenosti, aby mohl být program v příštím kole vylepšen). Výbor 

pověřuje prim. Fabiana, aby požádal ústavy a velká pracoviště patologie o delegaci vhodných 

kandidátů do panelu hodnotitelů (patologové s velkou praktickou zkušeností v imunohistochemii). 

Výbor dále diskutoval mechanismus, jakým bude do budoucna EHK imunohistochemie koncipována. 



 

20. Výbor schválil přijetí těchto nových členů: 

MUDr. Ondřej Savka, Kyjov 

MUDr. Šárka Pokorová, Brno 

MUDr. Marek Greda, Klatovy 

Mgr. Nikola Hájková, Praha 

MUDr. Irena Kubelková, Brno 

Výbor bere na vědomí změny údajů u těchto členů: 

Ing. Monika Šedivcová, Plzeň 

MUDr. Lenka Planičková, Praha 

Výbor bere na vědomí žádostí o zrušení členství těchto členů: 

Doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D., Plzeň 

MUDr. Irena Irová, Plzeň 

MUDr. Jaroslav Hanika, Praha 

 

Další schůze výboru SČP se bude konat 21. května 2015 v  9,00  formou TELEKONFERENCE. 

 

 

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 

3. 4. 2015 

 


