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

Zápis z jednání výboru CSCPC
Přítomni:

6. 9. 2013, Praha

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; prof. MUDr. Lukáš Rob,
CSc.

Jednání výboru zahájil T. Malík podáním informací o stavu členské základny a platbě
členských příspěvků. K 26. 8. 2013 měla sekce kolposkopie a cervikální patologie celkem 219 členů.
Výbor CSCPC se shodl na tom, aby v příštím roce byl kladen důraz na platbu členských příspěvků do
mezinárodních společností dle aktuálního stavu členské základny. Zajistí pokladník sekce T.Malík.
Dále byla projednávána otázka prodlužování funkčních licencí F017. Licence byla v roce 2013
udělena MUDr. Kolníkovi a prodloužena těmto lékařům: Prokopec, Sláma, Kozák, Červíček a dle
informací předložených na výboru dále MUDr. Turynovi.
Prof. Rob upřesnil prodloužení licence MUDr. Červíčkovi – bude změněno datum platnosti
prodloužené licence odpovídající období sedmi let od data doložení dokladů.
U těch nositelů, kteří dosud nekontaktovali žádného ze školitelů, přesto, že již uběhlo sedm let
od data udělení licence, doplní vědecký sekretář v seznamu na webu společnosti místo data
prodloužení formulaci: „Nedoložena kontinuita praxe“.
Výbor projednal dotaz MUDr. Kožnarové ohledně možnosti proškolení a udělení licence F017
předložený MUDr. Ondrušem. MUDr. Ondruš si obnoví licenci školitele a z titulu předsedy společnosti
zodpoví dotaz paní doktorky, na které školící centrum se může obrátit.
Předseda sekce kontaktuje doc. Feyreisla, aby ČGPS iniciovala u ČLS JEP změnu
v obnovování všech licencí shodným způsobem.
Výbor dále dle programu jednání projednal otázku vakcinace žen s indikovanou konizací
s jednoznačným závěrem, že je dostatek EBM k tomu, že žena s lézí bude profitovat z vakcinace proti
HPV s tím dodatkem, že je výhodnější pokud je vakcinaci možné plánovat v době plánování zákroku.
Výbor schválil termín konference společnosti 5. – 7. 9. 2014. T. Malík nahlásí termín
vědeckému sekretáři ČGPS, MUDr. Skřivánek zajistí rezervaci konferenčních prostor v hotelu
Pyramida.
As.MUDr. Havránková předložila program Kaňkova dne, který bude součástí Doškolovacího
semináře SSG ČR ve dnech 6. – 8. 12. 2013 v Praze, hotelu Pyramida.
V závěru svého jednání vzal výbor na vědomí předložené rozhodnutí Ústavního soudu, kterým
byl zpochybněn význam standardů ČGPS a posudků znalců.
Další jednání výboru CSCPC se uskuteční na doškolovacím semináři SSG ČR v Praze.

Zapsal: T. Malík

