
Zápis z jednání Výboru SČP ČLS JEP ze dne 24. 2. 2017 (telekonference) 
 
Přítomni (abecedně): 
členové Výboru: O. Daum, P. Dundr, J. Dušková, P. Fabian, T. Jirásek, D. Kodetová, R. 
Matěj, M. Trnková, J. Zámečník 
členové Revizní komise: D. Cempírková, J. Laco, E. Sehnálková, I. Zambo 
omluvena: K. Benková 
 
Kontrola zápisu předchozího jednání: 
1) V termínu 17. – 18. 2. 2017 proběhl přípravný meeting organizátorů Panonského 
kongresu v Mikulově, kterého se za lokální organizační tým zúčastnili prof. Ryška, prof. 
Dundr, doc. Daum a doc. Laco. Doc. Matěj se omluvil. Výbor bere na vědomí, že příprava 
sjezdu probíhá bez komplikací. 
 
Aktuální témata: 
1) Český sjezd a sjezd českých a slovenských patologů 2018: 
Výbor bere na vědomí, že vzhledem k organizaci Panonského kongresu nebude v roce 
2018 pořádán Český sjezd patologů v Litomyšli. Zároveň se však Výbor jednomyslně 
usnesl, že 25. Sjezd českých a slovenských patologů by a v rámci kontinuity proběhnout 
měl, a měl by být spojen se 45. sjezdem Společnosti českých patologů. Souhlas 
s organizací vyjádřil doc Křen z Ústavu patologie FN Brno – výbor tedy doc. Křena 
pověřuje přípravou této akce. 
 
2) Program stipendií: 
Výbor projednal a schválil doc. Lacem vypracovaný návrh kritérií pro udělování 
stipendií a cestovních grantů na odborné akce členům SČP.   
 
Současně se Výbor usnesl, že v roce 2017 bude podporovat pouze nadcházející ECP 
v Amsterodamu. Ze stipendijního programu bude hrazen registrační poplatek (ve výši 
časné registrace pro člena ESP) plus 15.000 Kč na další výlohy, přičemž bude uděleno 6 
nebo maximálně 7 stipendií (dle počtu žádajících rezidentů). Shromažďováním žádostí o 
stipendia byl pověřen prim. Fabian, který pošle prof. Dundrovi finální verzi 
stipendijního programu, ta bude zveřejněna na webových stránkách 
www.patologie.info. Byla jmenována hodnotící komise pro posouzení uchazečů o 
stipendium ve složení Laco, Matěj, Fabian. 
 
Výbor diskutoval možnost oslovit firmy k získání finančních prostředků pro získání 
dalších prostředků na stipendijní fond, aby udělování stipendií mohlo být zajištěno i do 
budoucna. Doc. Matěj realizovatelnost této eventuality prověří. 
 
3) Vyhodnocení ankety členům SČP ČLS JEP 2016: 
Prim. Trnková seznámila Výbor s výsledky proběhlé ankety zaměřené na získání zpětné 
vazby členů SČP k fungování Výboru. Výsledky této ankety jsou zveřejněny na webových 
stránkách www.patologie.info.  
 
4) Guidelines: 
Výbor se dohodl na formátu pro aktualizaci a doplnění doporučených postupů pro 
bioptická vyšetření a schválil seznam guidelines, která navrhli doc. Laco a doc. Daum. U 
většiny diskutovaných tematických okruhů již byli definováni hlavní autoři, kteří budou 
mít přípravu jednotlivých guideline na starosti a dle své úvahy případně osloví 
spoluautory. V dalším kroku budou určeni oponenti pro každé téma. Finální doporučené 
postupy budou zveřejněny na webu www.patologie.info a s pomocí prostředků 
získaných jako podpora od firem publikovány nákladem 400-500 výtisků pro každé 
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téma (očekává se tvorba asi 20 samostatných guideline). Celá akce by měla být 
realizována do konce roku 2018. 
 
5) Změna termínu červnové telekonference: 
Vzhledem ke kolizi původního termínu plánovaného jednání Výboru SČP se Dny 
molekulární patologie v Martině byl odsouhlasen nový termín červnového výboru, a to 
30. 6. 2017 od 9:00 (telekonference). 
 
6) Nepodkročitelná minima referenčních laboratoří patologie: 
Vzhledem k faktu, že výbor SČP ČLS JEP nemá reálnou možnost jak ovlivnit síť RL, ani 
spektrum prediktorů, která každá RL vyšetřuje (to je plně v kompetenci zdravotních 
pojišťoven), výbor v tuto chvíli nepokládá za aktuální se tomuto tématu věnovat. 
 
7) ÚZISem požadované formy vědecké spolupráce: 
Výbor pověřuje prim. Fabiana jednáním se zástupcem ÚZISu MUDr. Zvolským s cílem 
konkretizovat požadavky ÚZISu na SČP. 
 
8) Nové webové stránky patologie.info: 
Probíhá finalizace nových webových stránek SČP. Doc. Jirásek je ve spojení s MUDr. 
Uhrinem, bude s předstihem výbor  informovat, od kterého data bude možné nové 
stránky spustit. 
 
9) Telekomunikační zařízení: 
Firma ROCHE nadále nefinancuje síť telekonferenčních zařízení, nicméně panuje obecná 
snaha zařízení zachovat – je možné, že bude nutné spolufinancovat provoz v současnosti 
využívaných telekomunikačních zařízení. Nezbytné náklady jsou nyní kalkulovány a 
konkrétní podmínky budou projednány.  
 
10) Členská základna SČP: 
Výbor schválil nové členy (abecedně): MUDr. Richard Doležílek, MUDr. Hana Faistová, 
MUDr. Miroslava Chovancová, MUDr. Dagmar Pohnětalová, MUDr. Bohuslava Šašková, 
MUDr. Víta Žampachová, MUDr. Vladimír Židlík  
 
Výbor bere na vědomí zrušení členství (abecedně): MUDr. Anna Beranová, MUDr. 
František Čada, MUDr. Josef Mikuláštík, doc. MUDr. Viera Povýšilová, MUDr. Tomáš 
Svoboda 
 
Další body: 
1) Prim. Trnková upozornila na odlišně specifikované nepodkročitelné meze 
personálního vybavení laboratoře pro cytologický screening pro odbornost 807 a 817. 
Výbor se usnesl, že požadavky na maximální personální zatížení cytologických 
laborantek sjednotí (vyřídí MUDr. Trnková) a o změně bude informovat NASKL a ČIA. 
 
2) Prim. Zambo jménem prof. Hermanové požádala všechny zúčastněné, aby aktivně 
informovali své kolegy a podřízené o možnosti přihlásit své původní práce do soutěže o 
Hlavovu a Lamblovu cenu za rok 2016. Pdf soutěžních prací je nutno zaslat elektronicky 
prof. Hermanové na e-mail: marketa.hermanova@fnusa.cz.  
 
Další schůze výboru se uskuteční 20. 4. 2017 v 10:00 (Hlavův ústav) a 30. 6. 2017 v 9:00 
(telekonference) 
 
 
Zapsala: I. Zambo  
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