Česká společnost pro cervikální patologii a kolposkopii
Czech Society for Cervical Pathology and Colposcopy
Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP
Zápis z jednání výboru CSCPC

10. 12. 2015, 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.
Host: as. MUDr. Anna Havránková

Omluveni:

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.; MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.

T. Malík zahájil jednání výboru předložením informací o stavu členské základny
a hospodaření sekce. Dále informoval výbor o úhradě členských příspěvků do mezinárodních
společností.
V úvodu jednání předložila čestná členka sekce A. Havránková program 70. Kaňkova dne
v roce 2016. Vědecký sekretář předá program pořádající agentuře G.Agency.
Licenci F017 v roce 2015 získali dr.Skalka, dr. Kožnarová, dr. Fuxová a dr. Mošková. Výbor se v rámci
této problematiky shodl na nutnosti prosadit návaznost kódu konizace na předchozí kolposkopickou
expertízu, což se bude snažit prosadit předseda sekce.
Dále výbor projednal žádost Dr. Haltmara o výjimku při prodloužení licence. Všichni členové
výboru shodně konstatovali, že chápou osobní i regionální situaci v místě působiště Dr. Haltmara, ale
nemohou změnit obecně platné podmínky pro prodlužování licencí. T. Malík Dr. Haltmara osobně
informuje o rozhodnutí výboru, v době vytvoření zápisu byl již Dr. Haltmar informován.
Dále byla projednána prosba prof. Roba, aby se předseda sekce pokusil vyjednat s ČLK, aby
po schválení nového nositele licence F017 vědeckou radou ČLK, byla tato informace předána
i školícímu pracovišti. Vědecký sekretář tento požadavek s ČLK projedná.
V. Dvořák a T. Malík informovali výbor o satelitním sympoziu EFC v Bruselu a předložili
členům tabulku zaslanou Liz Dollery: EFC – Quality Indicators New Standards a informace ke stažení
publikace European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening:
http://bookshop.europa.eu/en/european-guidelines-for-quality-assurance-in-cervical-cancer-screeningpbEW0115451/?AllPersonalAuthorNames=true.
Termín 9. konference Sekce byl stanoven na 9. – 11. 12. 2016.
A. Skřivánek informoval o platbách za proběhlé konference ve prospěch sekce. Tento bod
bude upřesněn na dalším jednání výboru.
Další jednání výboru proběhne v Karlových Varech na Společné konferenci ČGPS a SGPS
v Karlových Varech (9. - 12. 6. 2016).
V závěru jednání výboru členové diskutovali o nutnosti doplnění webu společnosti o sekci
„Odborné“, podobně jako tomu je u jiných zahraničních společností. Obsah pro novou sekci připraví
R.Turyna, T. Malík a P.Sudek. Dále se členové výboru shodli na potřebě vytvoření mapky působišť
nositelů licencí F017 a jejím umístěním na webu společnosti. Zajistí vědecký sekretář.

Zapsal: T. Malík
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