Česká společnost pro cervikální patologii a kolposkopii
Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy
Zápis z jednání výboru CSCPC
Přítomni:

Omluveni:

18. 5. 2012, Brno

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

Na úvod T.Malík předložil přítomným program jednání výboru.
V úvodu byl diskutován sjezd EFC v roce 2013 v Praze. Podle počtu zájemců se uskuteční buď
v kongresovém centru nebo v hotelu Corinthia. Sjezdu se zúčastní celý IFCPC board, členové výboru
CSCPC budou ve vědecké radě kongresu. Registrační poplatek by měl být stejný pro české
i mezinárodní účastníky a to 300 euro. Výbor zároveň rozhodl, že v roce 2013 se konference CSCPC
(Pyramida), včetně Kaňkova dne, přidruží k evropskému kongresu v podobě „Národního dne“. Výbor
dále rozhodl o zahájení aktivní komunikace se slovenskými lékaři a o podpoře jejich aktivní účasti na
tomto kongresu. V.Dvořák a J.Ondruš osloví na konferenci v Bánské Bystrici Slovenskou
kolposkopickou společnost a předají pozvání na sjezd EFC.
Dále byl projednán program letošní konference sekce. A.Havránková přednesla návrh programu
Kaňkova dne. Bylo domluveno, že osloví MUDr.Michala Zikána od prof.Cibuly s žádostí o přednášku
„Časná detekce tumoru ovária“. A.Skřivánek požádá firmu ROCHE o přednášku na téma Edukace
v HPV testování. Úvodní anonci konference připraví A.Skřivánek. V.Dvořák a J.Ondruš předají na
kongresu v Bánské Bystrici také tuto první anonci. Definitivní program konference bude uzavřen
nejpozději v 1.pol. října 2012.
Byli konstatováni noví nositelé licence F017 MUDr. Jan Šula a MUDr. Kamil Svoboda. J.Ondruš dále
informoval o aktualizaci seznamu nositelů o provedené prolongace, který zaslal vědeckému sekretáři.
Tento seznam s informací do kdy platí jednotlivým lékařům funkční licence rozešle T.Malík ZP
s upozorněním, že po tomto datu by se měla pojišťovna nositele dotázat na pokračování jeho
kolposkopické praxe. Dále výbor rozhodl neprolongovat licenci MUDr.Živnému. Ze seznamu nositelů
bude vyřazen. MUDr.Živnému oznámí tuto skutečnost J.Ondruš.
T.Malík dále informoval o aktualizaci seznamu nositelů licence F017 ve smyslu úmrtí Dr.Hortíkové
a změny pracoviště Dr.Raušové a Dr.Kotouše. Dr.Kačírek již nepůsobí v medicíně. Všichni členové
výboru byli znovu požádáni, aby s každou novou informací, týkající se seznamu nositelů, kontaktovali
vědeckého sekretáře.
Pokladník sekce T.Malík přednesl zprávu o hospodaření sekce.
V návaznosti na rozhodnutí výboru z minulého jednání o výměně správce webu kolposkopie.cz, bylo
rozhodnuto, že novým správcem webu se stane firma NOWONET - Vsetín. Web bude řešen pomocí
administračního systému, který bude spravovat vědecký sekretář. Dále bude webová stránka
převedena na doménu www.kolposkopie.eu. Náležitosti týkající se změny webu zajistí T.Malík.
Financován bude web z prostředků sekce.
Dle bodu navrženého P.Freitagem byla projednána platba za licenční řízení. Výbor se jednohlasně
shodl na ustanovení tohoto poplatku, V.Dvořák a A.Skřivánek zjistí jakým způsobem toto řeší Sekce
ultrazvukové diagnostiky. Stanovený poplatek pak bude rozdělen mezi školitele a CSCPC.
T.Malík předal výboru pozvánku EFC na satelitní sympozium v Berlíně, 21. - 22. 9. 2012. Sympozia se
zúčastní A. Skřívánek, který využije nabízeného grantu EFC ve výši 500 euro, a dále V.Dvořák.
J.Ondruš znovu diskutoval téma LBC, tentokrát však jednoznačně z pohledu, že není etické platit za
screeningové vyšetření. V této skutečnosti nastala ve výboru plná shoda.
Všichni členové výboru na závěr konstatovali, že mailing a komunikace mezi členy výboru funguje na
potřebné úrovni.
Další jednání výboru se uskuteční na 6. konferenci CSCPC, která proběhne v termínu 7.– 9. 12. 2012.
Zapsal: T.Malík

