Česká společnost pro cervikální patologii a kolposkopii
Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy

Zápis z jednání výboru CSCPC

17. 5. 2013, Praha

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.

Nepřítomni:

prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.

Jednání výboru zahájil T. Malík podáním informací o stavu členské základny a platbě členských
příspěvků. K 1. 5. 2013 měla sekce kolposkopie a cervikální patologie celkem 224 členů.
Nepřítomný L. Rob již před jednáním výboru požádal o prodloužení licence F017 MUDr. Karlu
Červíčkovi, který doložil potřebné materiály k prodloužení, jeho licence je však platná až do 3. 4. 2015.
Výbor rozhodl o prodloužení licence na dobu 7 let od data ukončení. Prim. Ondruš diskutoval žádost
prim.A.Dörra o prodloužení licence F017 – bylo rozhodnuto, že MUDr.Dörr doloží potřebné doklady
k prodloužení a poté mu bude licence prodloužena. Výbor dále souhlasí s udělením licence F017
MUDr. Kolníkovi.
T.Malík informoval výbor o platbě členských příspěvků pro rok 2013 do EFC (pokyn ČLS JEP zadán
10. 5. 2013) a IFCPC (přijetí platby potvrzeno 2. 4. 2013).
Výbor dále jednohlasně rozhodl o nominaci V. Dvořáka na pozici President elect v EFC. Nominační
formulář odešle vědecký sekretář EFC do 31. 5. 2013. Co se týká místa konání kongresu v roce 2019,
společnost podpoří patrně Itálii.
Vědecký sekretář připomenul výboru termín „early registration“ na kongres EFC v Praze 31. 5. 2013.
Výbor rozhodl o prodloužení tohoto termínu. A. Skřivánek přihlásí na kongres všechny členy výboru
CSCPC. Na webu společnosti www.kolposkopie.eu je umístěn odkaz na stránky kongresu, T.Malík
rozešle pozvánku všem členům sekce. Předseda sekce J. Ondruš a V. Dvořák přihlásí aktivní sdělení
do Národního dne kongresu, mohou tak učinit všichni členové výboru.
Na základě požadavku vzneseného výborem je do zápisu doplněna informace o volbách výboru
sekce: Dle stanov ČGPS volby výboru sekce probíhají vždy ve čtyřletých intervalech od data
posledních voleb. Poslední volby výboru CSCPC proběhly v období od 15. 9. - 30. 10. 2010.
Další schůze výboru se uskuteční u příležitosti konání kongresu EFC v Praze v termínu od 5. do 7. 9.
2013.

Zapsal: T. Malík

