
SCHŮZE VÝBORU SKC ČLS JEP   
12. 11. 2014 V PRAZE 

 

Přítomni (abecedně bez titulů): Adam, Beková, Dušková, Dvořáček, Dvořáčková, Horáček, Jandová, 

Kerekes, Kolek, Ondruš, Sobek, Svobodová, Svojanovská, Večerková 

Omluveni: doc. Měřička, dr. Helbich 

 

Bod l.  - Výsledky voleb 2014, volba funkcionářů a předsedy RK. 

Na základě výsledků voleb, jejichž konkrétní dosažené počty hlasů jednotlivými členy SKC jsou uvedeny 

na webu společnosti, se sešli nově zvolení členové výboru. Prof. Dušková informovala přítomné o tom, 

že Dr. Ondruš st. se vzdal místa v revizní komisi. Poté na návrh Dr. Kerekese veřejným hlasováním byly 

potvrzeny ve funkcích dosavadní vědecký sekretář Prof. Dušková a  předsedkyně společnosti Dr. 

Beková.  Na návrh Prof. Duškové byla ve funkci zapisovatele potvrzena Dr. Svobodová.  Do funkce 

pokladní byla zvolena Mgr. Večerková a současně zůstává správkyní webových stránek společnosti. 

Jako další v pořadí dle počtu získaných hlasů Dr. Ondič bude osloven. (Následující den před schválením 

finální verze zápisu všemi přítomnými přijal nabídnutou kandidaturu do revizní komise (RK). Noví 

členové RK (RNDr. Ondruš, MUDr. Sobek, MUDr Ondič) mezi sebou zvolí předsedu. 

Bod 2. – Zástupci za pneumologickou společnost. 

Prof. Dušková informuje, že Dr. Molnár se vzdal členství ve výboru a zastoupení odbornosti 

penumologů  bude nutno ještě dořešit. 

Bod 3. - Posuzování laboratoří – sjednocení kritérií akreditace pro všechny cytologické laboratoře 

Zástupce České pneumologické a ftizeologické společnosti prof. Kolek  byl  informován prof. Duškovou 

o snahách SKC přizpůsobit činnost lékařů provádějících pneumologickou cytodiagnostiku platným 

akreditačním normám, především proto, že  může docházet k nedostatečné typizaci  nádorů bez 

využití např.  imunohistochemických metod. Dále je otázkou budoucí vzdělávání cytodiagnostiků, 

způsob přidělování licencí a nastavení způsobu kontroly. Prof. Dušková vyjádřila  názor, že by se 

prakticky jednalo o přičlenění laboratoří pneumologické cytologie k oddělením patologie, a prof. Kolek 

oponoval, že proběhlo doposud pouze jedno jednání s prof. Ryškou, kde bylo hovořeno pouze o 

garanci fungujících laboratoří pneumologické cytodiagnostiky patologem. Zdůraznil, že pneumologové 

mají vzdělávací systém, který uplatňují při výchově a činnosti pneumologických cytodiagnostiků. 

Systém funguje a nebylo by vhodné  ho rušit.  Bude třeba ověřit na jedné straně požadovanou 

náročnost provádění pneumologické cytodiagnostiky a na straně druhé kapacitní možnosti obou 

oborů. Pneumocytolog je schopen stanovit definitivní diagnózu a pro paliativní léčbu u nemocných s 

horším celkovým stavem bude ještě dlouho zásadní závěr  cytologie vzhledem k obtížnosti získání 

vzorku. Stejně tak by pro  akreditační požadavky neměl být stanoven nepodkročitelný minimální roční 

počet  vyšetřených vzorků jako u gynekologické cytologie, protože se nejedná o screeningovou 



metodu, ale o diagnostický proces. Někteří pneumocytologové mají kvalifikační zkoušku pod hlavičkou 

IPVZ  garantovanou Prof. Povýšilem, kterou absolvovali před společnou komisí patologů a 

pneumologů. Prof. Dušková projedná tuto informaci na výboru SČP. Definitivní verse  subspecializace 

plicní cytologie by měla vzejít ze vzájemného konsenzu obou odborných společností. Noví 

pneumocytologové by měli mít obecně ucelený vzdělávací program. Doc. Adam nabídl pneumologům 

spolupráci a využití zkušeností likvorové cytologie a domluví se s prof. Kolkem. Má rovněž napsat 

článek pro ZP, kde by měly být vyjmenovány podmínky pro proplácení výkonů likvorovým 

cytodiagnostickým laboratořím. Patolog jako podmínka zatím nikdy nefiguroval, ale laboratoř by měla 

mít návaznost na nejbližšího patologa. Doc. Horáček podporuje  tuto myšlenku s ohledem na zavádění 

imunohistochemickýcm metod do praxe. Doc. Dvořáčková upozorňuje na stupňující se požadavky ZP 

na personální  zajištění laboratoří, např. pro genetické laboratoře je již úvazek lékaře genetika alespoň 

0,2 podmínkou. Prof. Dušková předpokládá, že i pro  pneumocytologické laboratoře bude plný úvazek 

lékaře s kompetencí v cytodiagnostice podmínkou, úvazek patologa by mohl doplnit chybějící část. 

Patolog v diagnostickém procesu nikdy neměl stanoven žádný kvantitativní požadavek minimálního 

počtu provedených vyšetření. Byl by pro pneumocytologickou laboratoř garantem a zajistil plný rozsah 

cytodiagnostiky s použitím cytobloků, imunocytochemie a molekulárních metod v indikovaných 

případech.  Mgr. Večerková upozorňuje na to, že  pro platbu výkonů ZP  je důležité i to, pod jakou 

odborností jsou kódy vykazovány. Dr. Sobek připomíná možnost sdílení kódů mezi odbornostmi.  

Bod 4. – Ustavení pracovní skupiny pro upřesnění a sjednocení pravidel mezilaboratorního porovnávání 

– EHK v gynekologické cytologii.  

Prof. Dušková informuje o tom, že dosavadní pravidla EHK nesplňují očekávání a neřeší ani 

případné neshody. Doc. Adam připomíná, že EHK by měla mít centralizovaný systém. Mgr. 

Večerková potvrzuje, že EHK, která je podle normy ISO nezbytná pro akreditaci, neplní 

edukační poslání a nastavená pravidla jsou některými laboratořemi porušována. V souvislosti s 

novou normou pro verifikaci a validaci by měl být stanoven požadavek pro rozmezí procent 

atypií a procent negativních konizací, kde by se laboratoře měly pohybovat. Otázku znovu 

otevřou v Komisi pro screening cervikálního karcinomu MZČR dr. Beková a prof. Dušková – 

parametr by měl vycházet z doporučení specialistů z IBA, kteří vedou registr screeningových 

cytologií. 

Dr. Sobek navrhuje využití virtuálních skel pro EHK, otázkou je, zda je na to cytologická veřejnost 

připravena. Byli bychom asi první podle zkušeností Prof. Duškové. Pracovní skupina byla nakonec 

ustavena ve složení Mgr. Večerková, Dr. Kerekes, Dr. Beková, p. Jandová, Doc. Dvořáčková. Členové 

pracovní skupiny se pokusí do poloviny prosince navrhnout pilotně realizovatelnou verzi pro rok 2015, 

kam se posunout nad rámec mezilaboratorní výměny 2x 10 skel za rok.   

Bod 5. – Návrh SKC na členy zkušební komise likvorové cytologie. 

Vlastní jmenování je v kompetenci IPVZ, na doplnění zkušební komise jsou navrženi: 

MUDr. Ing. David Zeman, Ph.D. 
MUDr. Lenka Hajdukova 
MUDr. Ondřej Sobek, CSc.  
MUDr. Rostislav Srkal 



Prof. Dušková předá seznam uvedených kolegů vedoucímu Katedry patologie IPVZ prof. 

Povýšilovi. 

Bod 6. - Cytologický den 2014 v Brně a v dalších letech. 

Dr. Beková znovu oceňuje perfektní organizaci cytologického dne v Brně Mgr. Večerkovou. Pro příští 

rok se organizace ujme Doc. Adam. Z. Svojanovská navrhuje vytvoření obslužného programu, který by 

organizátorům usnadnil práci. Zvažují pořádání cytologického dne v r. 2016 v Litomyšli.   

Bod 7. - Informace o projektu Eurocytology. 

Prof. Dušková podrobně informuje o projektu, běží dvouletý grant, v současné době je podávána 

průběžná zpráva po prvním roce. Na schůzi řešitelů 18. - 19. 9. 2014 v Praze byla počítačovými 

specialisty představena dynamické verze nové webové stránky. Bylo zahájeno školení národních 

administrátorů. Odborná část stránek bude vycházet z anglické verze s nevelkými národními 

modifikacemi. Mimo to budou jednotlivé národní společnosti mít na stránkách prostor pro místně 

specifické informace. V současné době je však na těchto stránkách pouze původní odborný obsah, 

který bude v druhém roce grantu postupně nahrazován aktualizovaným.  

Bod 8. - Noví členové a ukončení členství. 

Dr. Beková navrhuje podpořit přijetí tří laborantek, které pracují v její laboratoři (Mgr.Petra Jandová, 

Petra Laštovková, Bc. Jaroslava Tichá) a Prof. Dušková MUDr. Veroniku Kinčekovou z Patomorfologické 

laboratoře v Opavě. Výbor souhlasí. Dr. Beková informuje o tom, že seznam členů SKC není v JEP 

aktualizován a při ukončování členství „neplatičů“ bude JEP požadovat doplacení dlužné částky. 

Členové výboru do 23. 11. zkontrolují seznam členů a tam, kde shledají nesrovnalosti, dají vědět Prof. 

Duškové nebo na elektronickou adresu  alena.gajdosova@vfn.cz. Doc. Dvořáčková upozorňuje na 

chyby na stránkách ČLK, ale jejich oprava je administrativně složitá. 

Bod 9. – Různé. 

Podle zkušeností p. Svojanovské a Prof. Duškové dochází k nesrovnalostem při posuzování způsobilosti 

k výkonu povolání bez odborného dohledu u několika laborantek, kde na základě dlouhodobé práce v 

oboru byly v minulosti z MZČR  uděleny některé výjimky. Nyní se ovšem podle akreditačních pravidel 

dostávají do složitých životních situací.  Mgr. Večerková navrhuje řešit situaci usnesením výboru SKC, 

že podmínkou pro práci cytotechnologa je absolvování kursu v Ostravě a to musí posuzovatel při 

akreditaci uznat. Naformuluje tedy nepodkročitelná minima pro cytotechnology a výbor se k tomu 

vyjádří. 

Doc. Horáček informuje o právě probíhajícím kursu cytotechnologů v Ostravě, má 15 účastníků a na 

další rok je již 4-5 dalších přihlášek.  Pro praktickou zkoušku do konce roku dodají členové výboru Dr. 

Bekové preparáty se zakroužkovanými místy k hodnocení. Dr. Beková rozešle členům výboru staré 

testy a zpět oni zašlou návrhy nových otázek, otázky z terminologie připraví Doc. Horáček a Dr. Kerekes 

dodá projekční obrazový text. Zkoušky budou probíhat stejným způsobem jako minule. 

Mgr. Večerková vznáší dotaz na podmínky vyšetřování HPV cytologickými laboratořemi. Dr. Beková 

informuje o právě proběhlé akreditaci ČIA a dodá akreditační podmínky. Součástí je 50000 skel za rok, 

není podmínkou personální zajištění lékaře mikrobiologa ani genetika. Stačí kvalifikované zaškolení 



certifikovaného testu. Není stanovena frekvence vyšetření v seznamu výkonů, VZP ho ale přiřazuje ke 

SCR vyšetření a hradí max. 1x /rok a max. 5x za život. 

Dr. Svobodová připomíná dříve odsouhlasené usnesení výboru informovat cytologickou veřejnost o 

jednáních komise MZ pro SCR Ca cervixu. Závěry do budoucna zřejmě ovlivní existenční podmínky 

laboratoří. Navrhuje, aby zástupce SKC po jednání komise MZ dodával Mgr. Večerkové zkrácený závěr 

a ten byl k dispozici na webu.  Gynekologové jsou informováni obdobně formou pravidelného 

Zpravodaje. Prof. Dušková a dr. Beková domluví s předsedou komise dr. Dvořákem paralelní 

zveřejňování závěrů cervikální komise, které již nyní je údajně publikováno na www stránkách ČGPS. 

 

Součástí zápisu schůze výboru SKC je prezenční listina a seznam členů výboru s aktualizovanými 

kontakty. 

 

Zapsala MUDr. Eva Svobodová.  


