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

30. 11. 2018, Praha

Přítomni – starý výbor:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.; MUDr. Tomáš Malík; MUDr. Michal Mihula;
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.; MUDr. Petr Sudek; MUDr. Radovan Turyna;
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc.; Ph.D. MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.
Omluveni:

MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc.;

Přítomni – nový výbor:
MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D.; MUDr. Tomáš Malík; MUDr. Michal Mihula;
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.; MUDr. Petr Sudek; MUDr. Radovan Turyna;
doc. MUDr. Zdeněk Rokyta CSc.; Ph.D. MUDr. Jiří Ondruš, M.I.A.C.; prof.
MUDr. Rob Lukáš, CSc.
S výsledky voleb seznámil MUDr. Jiří Dvořák, člen volební komise, pověřený
profesorem MUDr. Jiřím Špačkem, Ph.D., IFEPAG, předsedou volební komise.
Poté MUDr. Dvořák zahájil jednání nového výboru.
Po zahájení výboru Dr. Dvořákem, předložil MUDr. Malík informaci o hospodaření
sekce a stavu členské základny, kterou k 5. 11. 2018 tvoří 254 členů.
Příspěvky do IFCPC byly řádně zaplaceny.
Licenci F017 získala v červnu 2018 MUDr. Barbora Bednářová. Prodloužení licence
F017 získal MUDr. Stanislav Štipl.
Profesor MUDr. Jiří Sláma, který ve volbách skončil na děleném 9. místě, se písemně
omluvil, a souhlasil s losováním, které mělo rozhodnout o 9. zvoleném členovi nového
výboru kolposkopické sekce, a MUDr. Malík (pověřený profesorem MUDr. Jiřím Slámou)
poté držel v rukou skryté papírky se značkami obou uchazečů, z nichž MUDr. Jiří Dvořák
vylosoval papírek se značkou doc. MUDr. Zdeňka Rokyty.
Nově zvolený výbor zvolil předsedu jednohlasně, a to MUDr. Vladimíra Dvořáka,
Ph.D. Dále výbor také zvolil místopředsedu MUDr. Radovana Turynu, Ph.D., a vědeckého
sekretáře MUDr. Tomáše Malíka, který zastává i funkci pokladníka.
MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D., za společnost G-AGENCY, zaplatil za loňský kongres
kolposkopické sekce 30 tis. Kč a za letošní kongres také zaplatí částku ve výši 30 tis. Kč.
Výbor diskutoval a odsouhlasil nový způsob zkoušení nových nositelů licencí F017
a to tak, že nejprve zkoušející nahlásí výboru nového zájemce, ke kterému se členové
výboru vyjádří, a poté, po dohodě mezi oběma zkoušejícími, proběhne společné přezkoušení
žadatele. Zkoušející se dohodnou na společném termínu, cca 3x do roka, dle aktuální
potřeby. Oba zkoušející mohou v rámci svých pracovišť i delegovat jiného zkoušejícího.
MUDr. Tomáš Malík zveřejní dva nové nositele na webové stránky kolposkopické
sekce. Jedná se o MUDr. Bartouškovou Ludmilu a MUDr. Kotršovou Libuši.
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MUDr. Tomáš Malík dále uvědomí profesora MUDr. Jiřího Slámu a profesora Jiřího
Špačka, Ph.D., IFEPAG o výsledku doplňkových voleb.
Výbor společnosti diskutoval názor NIKO – profesora Chlíbka, na vakcinaci
konizovaných žen, a trvá na svém názoru, že vakcinace konizovaných pacientek je
doporučena, a je evidence based.
Výbor společnosti diskutoval nová schémata screeningu karcinomu děložního hrdla
a konstatoval, že počká na vyjádření round table, v neděli na Pyramidě. Konstatoval, že nyní
klesá jak incidence, tak i mortalita, a že problémem je rezistentní skupina žen starších 50 let.
Zařazení HPV testu má své pro i proti, ale všechny programy ve světě, které výrazně snížily
incidenci a mortalitu na karcinom děložního hrdla, byly založeny na klasické cytologii (ne
LBC).
Pokračovala rozsáhlá debata, týkající se kontroly kvality na pracovištích expertní
kolposkopie.
Odměna členům výboru za jednání a přípravu konference je stanovena ve výši
5.000,- a asistence společnosti Janě Matušincové ve výši 2.000,-.
MUDr. Malík doložil, že členům výboru byly vyplaceny odměny za minulý výbor
v Brně. Dne 31. 8. 2018 částka 5.000,- (8 členů – Skřivánek, Malík, Dvořák, Čepický, Rokyta,
Turyna, Mihula, Sudek).
Další jednání výboru proběhne na VI. Společné konferenci SGPS SLS a ČGPS ČLS
JEP v Bratislavě 20. 6. 2019. Čas bude upřesněn.
ASCCP meeting se bude konat 4. – 7. 4. 2019 v Atlantě, a bude zaměřen na nové
guidelines, které mohou být cennou informací i pro nás.

Zapsal: T. Malík

2/2

