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Přítomni: MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.; MUDr. Vladimír Dvořák; as. MUDr. Anna Havránková; 

MUDr. Aleš Skřivánek; MUDr. Tomáš Malík, doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.;  
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc.; MUDr. Leopold Rotter. 

 
Omluveni:  prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc. 

 
Jednání výboru zahájil T. Malík podáním informací o stavu členské základny a platbě 

členských příspěvků. Ke 4. 6. 2014 měla sekce kolposkopie a cervikální patologie celkem 217 členů. 
Pokladník sekce T. Malík předal výboru také informace o dluzích za členské příspěvky a o úhradě 
členských příspěvků do mezinárodní společnosti IFCPC. Do EFC bude členský poplatek uhrazen na 
podzim po obdržení faktury – výzvy k platbě. 

 
V rámci problematiky licencí F017 vědecký sekretář nejprve uvědomil výbor, že ČGPS 

jménem sekretáře dr.P.Velebila vzala na vědomí zpoplatnění prodloužení licence F017 (email P. 
Velebila ze dne 17. 5. 2014), diskutované na minulém výboru.  

Dále byla dle programu projednána žádost doc.J.Slámy o vyjádření k udělení licence školitele 
pro expertní kolposkopii. Vzhledem k tomu, že k této problematice nezaujali členové výboru jednotný 
názor, dal předseda hlasovat. Pro doporučení J.Slámy jako školitele hlasoval jeden člen výboru, jeden 
se zdržel hlasování, ostatní byli proti. Výbor CSCPC tedy nevidí důvod rozšířit počet školitelů expertní 
kolposkopie a to ze dvou důvodů: 1) Současný počet školitelů je dostačující pro potřeby ČR a 2) Není 
důvod, aby na jednom pracovišti působili zároveň dva školitelé. Sekretář sekce zašle J.Slámovi dopis 
s rozhodnutím výboru, přiloží zápis z jednání výboru.    

J.Ondruš dále informoval výbor o odeslání žádosti o obnovení licence školitele pro funkční 
licenci F017 – kolposkopická expertíza ČLK, k rukám doc.Feyreisla. 

T. Malík zopakoval výboru informaci L. Roba, jemuž byla 13. 2. 2014 prodloužena akreditace 
školícího centra pro licenci F017 na dalších 10 let.  

V roce 2014 byla prodloužena licence F017 dr.Mihulovi, do seznamu nositelů na webu 
kolposkopie.eu byl přidán nový nositel dr. Anton. Z.Rokyta nepožádal z pracovních důvodů  
o prodloužení licence, tuto informaci T.Malík doplní do seznamu nositelů na webu. K doložení 
podkladů potvrzujících kontinuitu praxe byl vyzván dr. Ševčík, bez odezvy (v seznamu nositelů 
vědecký sekretář doplní „nedoložena kontinuita praxe“). 

 
Dále bylo projednáno téma blížících se voleb. Volební výbor se setká v Olomouci. Za ČGPS 

byl do volebního výboru jmenován dr.Čepický a V.Dvořák, za CSCPC A.Skřivánek. Vědecký sekretář 
uvědomí sekretáře ČGPS P.Velebila a požádá jej o sdělení termínu voleb. Před termínem voleb 
proběhne poslední jednání stávajícího výboru CSCPC.  

 
Dále výbor CSCPC souhlasil s vytvořením pracovní skupiny pro problematiku vulvy ve složení: 
 
- MUDr. Radovan Turyna – předseda komise 
- as. MUDr. Anna Havránková 
- doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. 
- prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA 
- doc. MUDr. Zdeňka Vernerová, CSc. 
- doc. MUDr. Jiří Bouda, Ph.D. 
 
K tématu konference CSCPC v roce 2014 výbor projednal program Kaňkova dne, který 

předložila A. Havránková. 
 
V závěru svého jednání členové výboru projednali problematiku Follow up u žen s ošetřenou 

precancerozou. V. Dvořák rozešle všem členům současnou verzi follow up, kterou odsouhlasil výbor 
sekce i ČGPS ČLS JEP, k případným připomínkám.   

 
 

Zapsal: T. Malík 


