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Zápis z jednání výboru CSCPC                                     8. 12. 2017, Praha 
 
 
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., MUDr. 
PhDr. Pavel Čepický, CSc.  

  
Omluveni:  - 
 
Hosté:  MUDr. Anna Havránková 

   
Po zahájení výboru Dr. Dvořákem, předložil Dr. Malík informací o stavu členské 

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

 
Výbor rozhodl, že ukončí členství CSCPC v EFC, vystoupení ohlásí na příštím kongresu 
EFC. Stejný záměr deklarovali na jednání s Dr. Dvořákem zástupci kolposkopických 
společností Maďarska, Slovenska a Polska. Uvedené 4 společnosti chtějí prohloubit 
vzájemnou spolupráci. Členství v EFC není pro společnost nadále výhodné a proto se 
pozastavilo placení příspěvků. 
Příspěvky do IFCPC byly řádně zaplaceny dne 21. 6. 2017. 
 
 Výbor souhlasí s platbou ČGPS za logo v hodnotě 15.000,- Kč ročně, což považuje 
za nejvýhodnější způsob platby jednotlivých sekcí do ČGPS. 

 
Licenci F017 v roce 2017 získali MUDr. Sylva Bajsová a MUDr. Luboš Minář, Ph.D. 

Prodloužení licence získali MUDr. Gráf Petar, MUDr. Simona Kubíčková, MUDr. Kalist 
Vladimír, MUDr. Pešek Martin, MUDr. Sudek Petr, MUDr. Šebestová Olga. 

 
Výbor bude žádat, aby nositelé licence F 017 - MUDr. Luboš Minář, Ph.D. a MUDr. Milan 
Anton doložili, že každý samostatně provedl diagnostiku 50 HG lézí. (Za výbor zažádá 
Dr. Malík) 
 
 Dr. Havránková předložila výboru návrh programu na XXXVIII. Kaňkův den, který 
bude probíhat 30. 11. 2018. Výbor program schválil. 
Téma Kaňkova dne: Fertilitu zachovávající postupy u gynekologických malignit 

1.) ZN endometria 
2.) ZN ovárií 
3.) ZN cervixu 

 
Dále byly projednány volby do CSCPC. 
 
Byly projednány návrhy a připomínky k nedělní panelové diskusi na téma: 
 

1.) management abnormálních výsledků screeningu karcinomu děložního hrdla 
2.) příprava nového doporučeného postupu pro management abnormálních 

výsledků cytologie, správnou kolposkopickou praxi a její audit 
 

Výbor společnosti by se měl vyjádřit k indikacím použití laserových operací především 
v oblasti čípku, vulvy a pochvy. (Dr. Mihula, Dr. Sudek, Dr. Dvořák). 
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Výbor také projednával problematiku kontroly kvality práce na pracovištích expertní 
kolposkopie. Kromě stávajících kritérií kontroly kvality je účinnou možností hlášení výsledků 
histologie křížově jak patologem, tak kolposkopistou. 
Každý z členů výboru má za úkol do konce ledna navrhnout „krajského odborníka“ v jeho 
regionu a odeslat jméno vědeckému sekretáři. Primárně by se mělo jednat o členy výboru. 
 

Výbor jednohlasně souhlasí s hrazením HPV testace podle standardu odborné 
společnosti klinické cytologie. 

 
Vzhledem k velké organizační náročnosti konference v Orea Hotelu Pyramida 

v Praze byla stanovena odměna 5.000,- Kč členům, kteří se na organizaci podíleli a účastnili 
se jednání výboru sekce. (Vše zařídí asistentka sekce Johana Ficová) 

 
Výbor sekce nesouhlasí s vykazováním kódů navíc k výkonu screeningové cytologie 

některými laboratořemi. Všechna vyšetření jsou již zahrnuta v kódu screeningové cytologie. 
Výbor se shodl jednohlasně. 

 
Dále Dr. Malík doložil, že členům výboru byly vyplaceny odměny za minulý výbor 

v Praze a v Bratislavě. 
Za Bratislavu: vyplaceno 31. 7. 2017 částka 10.000,- Kč (5 členů - Dvořák, Skřivánek, 
Rokyta, Turyna, Malík) 
Za Prahu: vyplaceno 31. 8. 2017 částka 10.000,-Kč (8 členů – Dvořák, Skřivánek, Rokyta, 
Turyna, Malík, Ondruš, Mihula, Sudek) + 4.000,- Kč asistentka sekce Eva Treznerová. 
 
 

Další jednání výboru proběhne v rámci společného sjezdu ČGPS a SGPS 7. – 10. 6. 
2018 v Brně. 

 
 

 
Zapsal: T. Malík 


