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Zápis z jednání výboru CSCPC                                     11. 06. 2016, Karlovy Vary 
 
 

Přítomni: MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.; MUDr. Tomáš Malík; MUDr. Michal Mihula;  
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc.; MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.; MUDr. Petr 
Sudek; MUDr. Radovan Turyna, Ph.D. MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C. 

  
  
Omluveni:  MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. 

 
     
T. Malík zahájil jednání výboru předložením informací o stavu členské základny  

a hospodaření sekce. Dále informoval výbor o úhradě členských příspěvků do 
mezinárodních společností.  

 
Licenci F017 v roce 2016 získal MUDr. Luděk Moudrý. Prodloužení licence získali 

MUDr. Pavel Pumpr a MUDr. Jan Peršín, nedoložena kontinuita praxe byla u MUDr. Josefa 
Voráčka z důvodu nízkého počtu pacientek s CIN. 

 
Dále výbor projednal žádost Prof. Roba o prodloužení licence u Doc. MUDr. Michala 

Halašky, výbor s prodloužením licence souhlasil. 
 
Dále výbor projednal žádost MUDr. Jaroslava Kotrby o povolení vykonání zkoušky z 

expertní kolposkopie. Všichni členové výboru shodně konstatovali, že nemohou změnit 
stanovy a obecně platné podmínky pro prodlužování licencí, při nedodržení počtu ročních 
pozitivních nálezů.    

 
Dále výbor projednal příspěvek MUDr. Radovana Turyny na téma kontroly kvality dle 

EFC.  
Kontrolu kvality dle EFC zavedeme v ČR ve zjednodušené podobě a zároveň byla 

diskutována problematika krajských odborníků. 
 
Dále byla projednána žádost prof. Roba, aby se vědecký sekretář pokusil vyjednat 

s ČLK, aby po schválení nového nositele licence F017 vědeckou radou ČLK, byla tato 
informace předána i školícímu pracovišti. ČLK se vyjádřila, že jí není znám právní předpis, 
podle kterého by se měla tímto způsobem řídit a dále uvádí, že tyto informace poskytuje na 
webu komory 

 
Termín 10. konference Sekce byl stanoven na 9. 12. 2016 v 14 hod. Místo bude 

upřesněno. 
  
V závěru jednání výboru členové diskutovali o nutnosti doplnění webu společnosti o 

úvodní vyskakovací okno s dotazem, zda návštěvník webu je či není lékař, podobně jako 
tomu je u jiných zahraničních společností. Guideline a terminologii pro sekci „Odborné“ 
připraví R. Turyna, T. Malík a V. Dvořák. Dále se členové výboru shodli na potřebě přidání 
odkazů na mezinárodní společnosti. Zajistí vědecký sekretář. 

 
 

 

Zapsal: T. Malík 


