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Program schůze:  

1. Příprava voleb 

Volby proběhnou dvoukolově písemně. První kolo do 30. 6. 2014, druhé do 10. 9. 

2014. Výsledky budou vyhlášeny na Cytologickém dnu v Brně 29. 10. 2014. 

2. Cytologický den 

V roce 2014 se organizace ujme Mgr. Irena Večerková. Předběžný termín – 30. 10. 

v Brně (dodatečně změněno na 29. 10. 2014). 

V roce 2013 se Cytologický den neuskutečnil. Dle stanov je výbor povinen uskutečnit 

tuto akci nejméně 1x za 2 roky. Nedošlo k porušení stanov.  

Pro rok 2015 se předběžně organizace Cytologického dne ujímají neurologové a konal 

by se zřejmě v Karlových Varech. V roce 2016 by se Cytologický den konal zřejmě 

v Litomyšli.  

Účast na Cytologickém dnu poskytuje nezanedbatelnou část kreditů pro 

cytotechnology. Organizátoři uvítají zájem o aktivní účast odborníků v roli 

přednášejících.  

3. Posuzování laboratoří 

Výbor vzal na vědomí, že posuzovatelů pro NASKL  za odbornost 817 je málo a bude 

se snažit získat pro tuto činnost další osoby.  Uznávání auditu II NASKL plátci 

zdravotní péče jako průkazu kvality laboratoří bude i dále v platnosti. Laboratoře 

nemusí mít akreditaci ČIA. Audit NASKL II. akceptují zdravotní pojišťovny, ale 

neuznává EU. 

4. Sjednocení kritérií mezi odbornostmi 817 a 823 

Pro vyšetřování HPV typizace nejsou specifikována nepodkročitelná minima pro 

cytologické laboratoře. Odbornost 823 toto vyšetření vůbec neobsahuje. Výbor 

Společnosti klinické cytologie vstoupí do jednání se Společností patologů (dr. Beková, 

prof. Dušková) s cílem stanovit shodná minima pro obě odbornosti.  

5. Projekt Eurocytology 

Na projektu participuje za SKC jako hlavní řešitel Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, 

CSc. F.I.A.C., dalšími spolupracovníky jsou doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., a 

MUDr. Ondič, F.I.A.C. Cílem je poskytování vzdělání, které je zakomponovatelné do 

přípravy na evropské zkoušky pro cytology i patology. Do září 2014 bude připraven 

projekt nové dynamické webové stránky, který bude během dalšího roku trvání grantu 

naplněn aktualizovaným obsahem.  

17. - 19. 9. 2014 bude v Praze pracovní zasedání mezinárodního týmu, kde budou 

předvedeny prototypy počítačové sestavy.  Výbor odsouhlasil částku 12.000 Kč na 

reprezentaci SKC na této akci. Je třeba, aby se projekt dostal do širšího povědomí 



cytologické veřejnosti. V nabídce budou samotesty, virtuální skla atd. Na květnovém 

slovenském cytologickém sjezdu bude projekt EUROCYTOLOGY představen doc. 

Horáčkem.  

6. Noví členové a ukončení členství 

Bylo zrušeno členství 15 členům SKC (odchody do důchodu a ukončení práce v oboru 

cytologie) a současně byly projednány přihlášky Bc. Michaely Benešové, FN Ostrava, 

Sylvie Ďurianové, FN Ostrava a MUDr. Evy Sehnálkové, Slezská nemocnice Opava. 

Výbor souhlasí s přijetím. Přihlášky laborantek do SKC se schvalují na nejbližším 

jednání výboru a postupují na oddělení členské evidence ČLS JEP. 

7. Různé 

Webové stránky:  

Webové stránky SKC nejsou aktuální (?). Z počátku byla domluvena finanční úhrada 

za pronájem reklamní plochy od firem Nikon a Bamed. Finanční převod zřejmě 

neprobíhá. Problematiky se ujme Mgr. Irena Večerková. Finanční částka bude 

upřesněna dle původně stanovené platby. Honorář za vedení stánek pro Mgr. 

Večerkovou navrhuje výbor 1.000 Kč/ měsíčně.  

Vykazování cytologických kódů likvorologie: 

Držitelé licence IPVZ na vykazování cytologických kódů se při problémech s plátci 

mají obrátit na výbor SKC. Prof. MUDr. Dušková se pokusí získat celý seznam 

licencovaných poskytovatelů z IPVZ. Získané informace budou zveřejněny na 

webových stránkách SKC. V oboru neurologie je cytodiagnostik lékař s atestací 

z neurologie a zkouškou před komisí IPVZ, podmínky licence stanoví pro nádorové 

nálezy povinnost spolupracovat s patologem. 

Kontrola výsledků cytologických laboratoří: 

V dalším období bude třeba zaměřit se především na statistické výstupy jednotlivých 

laboratoří, které poskytuje IBA Brno. Komise MZ pro prevenci CA cervixu by měla 

stanovit na základě sebraných údajů jasná kriteria procentuálního zastoupení 

jednotlivých typů lézí v hodnocení cytologických laboratoří. Tyto informace by měly 

být k dispozici laboratořím na stránkách SKC. Výbor konstatuje špatnou dohlášenost 

histologických verifikací lézí HSIL ze strany gynekologů.  

Frekvenční omezení onkologické cytologie: 

Komise MZ pro prevenci CA cervixu uvádí, že cytologické vyšetření je hrazeno 

vícekrát na rodné číslo a rok, pokud je provedeno v různých laboratořích. Zkušenosti 

z praxe jednotlivých laboratoří tuto skutečnost naprosto odmítají.  

AACL:  

Dle sdělení předsedkyně SKC neproběhly volby do výboru AACL pro nezájem 

cytologické veřejnosti.  

Informovanost cytologické veřejnosti o jednání Komise MZ pro prevenci CA 

cervixu:  

MUDr. Svobodová navrhuje zveřejňování výsledků jednání komise na webových 

stránkách SKC. Tento krok by usnadnil laboratořím plánování investic a dalšího 

rozvoje v případě, že by se podmínky pro provozování laboratoří měly na návrh 

komise razantně změnit.  

Kurs pro cytotechnology 

Doc. MUDr. Horáček informoval o dalším ročníku kursu pro cytotechnology, který 

bude zahájen v červnu letošního roku na Ostravské univerzitě v Ostravě. 

 

 

 

 Zapsala MUDr. Eva Svobodová. 

 

 


