Česká společnost pro cervikální patologii a kolposkopii
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Zápis z jednání výboru CSCPC

9. 12. 2011, Praha

Přítomni:

MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.; MUDr. Vladimír Dvořák; as. MUDr. Anna Havránková;
MUDr. Aleš Skřivánek; MUDr. Tomáš Malík, CSc.; doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.;
MUDr. Leopold Rotter

Omluveni:

doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Na úvod T.Malík předložil přítomným program jednání výboru.
Výbor rozhodl, že od lékařů, kterým byla udělena licence F017, bude pouze pro potřeby sekce
vyžadovat tzv. „dokumentaci ke kontinuitě praxe“, tak aby bylo zřejmé, zda lékaři doopravdy v odborné
kolposkopické expertíze pokračují.
Vědecký sekretář nositele licence vždy upozorní, že se blíží konec období platnosti licence, za které
bude i nadále považováno 7 let od data jejího vydání.
Vědecký sekretář dále uvědomí všechny zdravotní pojišťovny, že pro vykazování kódu kolposkopické
expertízy 63063 musí být lékař nositelem licence F017, což v praxi vždy nefunguje a tento kód výkonu
je vykazován i lékaři bez platné funkční licence.
Dále byl výborem projednán nový nositel funkční licence F017 – MUDr. Bilímová. Vzhledem k tomu,
že prof.Rob výbor neinformoval o udělení další licence, byl osloven zkoušející MUDr. Marek Pluta,
který potvrdil, že vše proběhlo v pořádku a udělení licence F017 MUDr.Bilímové bylo výborem
schváleno. Je však nutné, aby prof.Rob zaslal T.Malíkovi údaje potřebné k uveřejnění nositele na
webu společnosti. Vědecký sekretář znovu upozornil na nutnost zasílat nové žadatele o udělení této
licence ke schválení výboru CSCPC.
6. konference CSCPC proběhne v termínu 7.– 9.12.2012. MUDr.Havránková zajistí odborný program
Kaňkova dne s názvem: Novinky v diagnostice a terapii gynekologických zhoubných nádorů –
miniinvazivní techniky.
Členové výboru se dohodli, že ke spolupráci na příští konferenci CSCPC bude vyzvána také
kolposkopická sekce SGPS SLS a v této věci osloví V.Dvořák MUDr. Jendrušáka.
Zájem vystavovat na 6.konferenci má společnost GEPARD FINANCE a.s.
T.Malík informoval o stavu členské základny a přijatých příspěvcích za rok 2011 – od 1.1.2011 je výše
členského příspěvku 300 Kč. Členům výboru byl předložen seznam dlužníků, T.Malík pošle tento
seznam výboru také emailem a u ČLS JEP zajistí vymazání dluhu Doc.Svobody, který je čestným
členem sekce. Výbor byl dále informován, že ČLS JEP bude nově vést také pod-účty jednotlivých
sekcí, aby byly informace o zůstatcích a hospodaření přehlednější a lépe dostupné.
Vzhledem ke zvyšujícím se nákladům, které jsou spojené s chodem sekce a členstvím v
mezinárodních organizacích, bylo schváleno navýšení členského příspěvku na 350 Kč.
Dále výbor rozhodl neprodleně uhradit členské příspěvky do společnosti EFC za rok 2011, zajistí
pokladník sekce T.Malík.
Byla projednána změna správce webu kolposkopie.cz, nabídku zajistí T.Malík.
V dalším bodě jednání předložil T.Malík společné stanovisko SKC, AACL a Společnosti patologů k roli
LBC v programu screeningu ca děložního hrdla. Výbor vzal toto stanovisko na vědomí a plně jej
podporuje. Vědecký sekretář rozešle toto stanovisko také za CSCPC všem zdravotním pojišťovnám.
J.Ondruš napíše k problematice LBC preambuli k uveřejnění na webu společnosti.
Členové výboru dále souhlasili se jmenováním do vědecké rady kongresu EFC v roce 2013.
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Výbor CSCPC vzal na vědomí, že V.Dvořák je již ve druhém funkčním období v exekutivě IFCPC,
které je zároveň obdobím posledním.

Vzhledem ke změně kolposkopické nomenklatury napíše V.Dvořák a J.Ondruš stručný komentář
k používání nové kolposkopické nomenklatury ve vztahu k nomenklatuře „Barcelona“.

Další jednání výboru CSCPC se uskuteční na celostátní konferenci SSG ČR v Brně.

Zapsal: T.Malík

