
Zápis ze schůze výboru Společnosti českých patologů formou 

telekonference dne 21.5.2015 

Účastníci (bez titulů): Dundr, Dušková, Fabián, Honsová, Kodetová, Palas, Povýšil, Ryška, Zámečník.  

RK: Geierová, Hermanová, Trnková  

 

Kontrola předchozího zápisu: 

1. Evidence členů: ještě probíhá, informace podá Dr. Trnková na příští schůzi 

2. Jednání s VZP: prof. Ryška informoval o proběhlých jednáních se zástupci VZP v oblasti tzv. 

„signálních“ kódů, respektování možnosti souhrnného úvazku do výše 1,4 a o uznávání vícečetných 

topických kódů z tzv. 1 lokality dle Snomed.  

3. Doc. Honsová vyhledá již zpracovaný a VZP poskytnutý materiál o topických kódech, který VZP 

sama odsouhlasila jako návod pro revizní lékaře.   

4. Stipendia na ESP v Bělehradě: byla udělena všem uchazečům, kteří splnili podmínky – seznam 

v příloze tohoto zápisu. Do příštích let budou přesněji specifikována další kritéria, která by měla vést 

k větší podpoře mladších kolegů. 

5. Hospodaření SČP: Prim. Kodetová informovala o kladném výsledku hospodaření Společnosti. 

6. Panonian Congress of Pathology (PCP): Výbor souhlasí s pořádáním PCP v r. 2018 v ČR, předběžně 

je jako místo konání zvažován Mikulov. 

7. Sjezd patologů 2016: Dr. Fabian oslovil kolegy, kteří by byli ochotni pořádat ČS sjezd patologů 

v příštích letech. V r. 2016 bude sjezd pořádán v Ostravě (za spolupráce FN Ostrava a CGB). 

8. Žádost o udělení statutu referenční laboratoře: Zdravotnické zařízení v Novém Jičíně (Agel) 

doposud nedodalo všechny podklady k podané žádosti o zařazení mezi referenční laboratoře (viz 

minulý zápis). Žádost bude posuzována po doplnění. 

Nová agenda 

9. Zástupkyně Svazu zdravotních pojišťoven dr. R. Knorová požádala SČP o jednání ve věci užívání tzv. 

signálních kódů pro prediktivní markery (podobně jako je dohodnuto s VZP). Projedná prof. Ryška 

10. MZ: představilo nově navrhované změny programu postgraduálního vzdělávání, který je „šitý“ 

více než horkou jehlou. Prof. Ryška po konzultaci se členy výboru formuloval odmítavé stanovisko, 

materiál nebyl nijak předem konzultován s odbornou veřejností. Jsme samozřejmě připraveni se 

aktivně přípravy nového programu zúčastnit, SČP však musí být oslovena v době přípravy materiálu. 

11. Prof. Zámečník informoval o časopisu, budeme se snažit o zařazení k opakované evaluaci ohledně 

možnosti získání IF. 



12. SČP byla oslovena firmou PentaGen s.r.o. dopisem, ve kterém se vyjadřuje k aktivitám firmy 

Genomac (uspořádání tzv. externího hodnocení kvality mutací RAS) a žádá SČP o zorganizování 

vlastního programu EHK v této oblasti. Odpověď za SČP připraví prof. Ryška.  

13. Prof. Ryška byl zvolen do výboru České onkologické společnosti ČLS JEP; gratulujeme. 

14. Dr. Trnková informovala o schůzi RAKL, kde je na programu agenda sdílených výkonů. 

15. Prof. Dušková informovala o výsledku jednání, jehož se účastnili zástupci patologů, pneumologů a 

společnosti klinické cytologie. Všemi stranami odsouhlasený text je publikován na webové stránce 

SKC a SČP. Recentně pneumologové žádají jednání ohledně podmínek laboratoří, problematika bude 

řešena na schůzi výboru SKC. Výbor SČP konstatuje, že nevidí důvod měnit recentně domluvená 

pravidla. Prof. Ryška zmiňuje, že ve vztahu k této dohodě lze uvažovat o definovaném přechodném 

období, během kterého pneumocytologické laboratoře splní podmínku akreditace nebo auditu 

NASKL. 

16. Noví členové: MUDr.Andrea Minichová (Opava), Mgr. Petra Lužná (Olomouc) 

Žádost o snížení členských poplatků zaslala MUDr. Patricie Delongová 

O ukončení členství požádala MUDr. Alexandra Macháčková (Šumperk) 

Příloha - seznam stipendistů pro ECP v Bělehradě: 

MUDr. Lenka Bauerová, VFN  

Doc. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D., VFN 

Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., VFN 

Mgr. Barbora Fialová, Olomouc 

MUDr. Patrik Flodr, Olomouc 

Mgr. Nikola Hájková, VFN 

MUDr. Sylva Hotárková, FN USA Brno 

MUDr. Radek Jakša, VFN  

Doc. MUDr. Jan Laco, Ph.D., HK 

MUDr. Pavla Látalová, Olomouc 

Doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D. 

MUDr. Zuzana Mouchová, Thomayerova n. 

MUDr. Kristýna Němejcová, VFN 

MUDr. Markéta Nová, HK 

MUDr. Iva Svobodová, FN USA Brno 

RNDr. Ivana Tichá, Ph.D. 

MUDr. Daniela Kodetová 

Prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. 


