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Přítomni:  Beková, Dušková J., Pumpr, Kerekes, Dvořáček, Dušková M., Horáček,   

  Svojanovská, Večerková, Hošková, Svobodová 

 

Omluveni:  Měřička, Kolek 

 

1. Výsledky voleb do výboru SKC:  Beková, Dvořáček, Pumpr, Svobodová, Dušková J., Kerekes, Horáček,  

Tretiník (vzal se mandátu), Dušková M. (vzdala se mandátu), Brázdil, Zatloukal, Helbich, Měřička – 

Kolek (oba stejný počet hlasů), Adam, Svojanovská, Hošková, Večerková.  

 

2. Rozdělení funkcí ve výboru: předsedkyní zůstává MUDr. Alena Beková, MIAC, sekretářkou i nadále 

Doc. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc., FIAC, zapisovatel MUDr. Eva Svobodová. Protože se dva zvolení 

členové vzdali mandátů, jako další v pořadí s nejvyšším počtem hlasů za odbornost patologů souhlasí 

se členstvím ve výboru SKC  MUDr. Brázdil a bude pozván na příští jednání výboru.   

 

3. Revizní komisi tvoří vždy další tři členové SKC s nejvyšším počtem hlasů. Jeden vzejde z domluvy Prof. 

MUDr. Kolka a doc. MUDr. Měřičky, kteří získali stejný počet hlasů. Za odbornost patologů bude znovu 

oslovena MUDr. Dušková Milada a za gynekology souhlasí se členstvím v revizní komisi MUDr. 

Červíček. Předseda revizní komise vzejde z jednání mezi prof. MUDr. Kolkem a doc. MUDr. Měřičkou.  

 

4. Odborné akce SKC: Doc. Dušková informuje o dosavadním průběhu školicích akcí. Gynekologická 

cytologie na jaře mívá vždy velký počet přihlášených a bývá po stránce ekonomické zisková. Odbornou 

část nese obvykle na svých bedrech Doc. Dušková. Příští školicí den je naplánován na jaro 2011, termín 

bude upřesněn. Negynekologická cytologie na podzim mívá nižší účast, letos bylo jen 15 zájemců, akce 

bude přeložena na leden 2011. Na přípravě odborného programu nabízí spolupráci. MUDr. M. 

Dušková a upozorňuje na nutnost dobrého výběru témat, některá jsou prakticky obsoletní, protože 

vývoj jde jinam, př. tenkojehlová biopsie mammy. Akce jsou pořádány IPVZ, odvody finančních 

prostředků u méně obsazených akcí jsou tak velké, že školení jsou nezisková a honoráře pro 

přednášející jsou jen symbolické. IPVZ nicméně zatím funguje. Doc. Horáček informuje o plánu MZ 

převést doškolování pod lékařské fakulty a o certifikované akci s tematikou gynekologické cytologie, 

která se koná každý rok v Bonnu. Konferenčním jazykem je němčina. Nízký počet kreditů může být ale 

důvodem slabé účasti na některých zahraničních školeních. Pro uznávání zahraničních akcí bude nutno, 

aby SKC vstoupila do jednání s ČLK s tím, že odborná společnost tato školení uznává a požaduje, aby 

ČLK kredity za tyto akce započítávala do celoživotního vzdělávání. Mgr. Večerková má dobrou 

zkušenost s pořádáním vzdělávacích akcí nestátním zdravotnickým zařízením, odpadnou vysoké 

odvody do IPVZ a přednášející mohou dostat adekvátní honorář. Doc. Dušková informuje o 

internetovém doškolovacím kursu Leonardo. Pro český jazyk se sama ujala překladu a do budoucna by 

se snad mohl stát oficiálním doškolovacím programem s kreditním zázemím. 



 

5. Přihlášky a ukončení členství: bez připomínek byla přijata přihláška paní laborantky Poláškové Christiny 

z Patomorfologické laboratoře v Opavě. Z důvodu odchodu do důchodu ukončila členství paní Blanka 

Stehlíková (Petrov p. Rapotín), bez udání důvodu paní Anna Schmidtová z Prahy. Obě k 31. 12. 2010. 

Poslední ukončení členství ohlásila paní Romana Svobodová z Brna. Při této příležitosti je nutno 

připomenout členské veřejnosti, že ukončení členství musí proběhnout na základě žádosti, jinak by 

mohla být vymáhána dlužná částka za členské příspěvky. Výbor bere na vědomí 

 

6. Různé:  

 

 V pondělí 8. 11. 2010 proběhne v Hradci Králové jednání Pracovní skupiny Rady pro akreditaci 

klinických laboratoří ČLS JEP o sdílených kódech. Za SKC se zúčastní MUDr. Svobodová, bude se 

jednat o možnost sdílení kódu pro typizaci HPV. 

 Opravné zkoušky preparátů proběhnou v Ostravě 4. 11. 2010 a zúčastní se jich MUDr. Beková, 

MUDr. Dvořáček a MUDr. Ondruš. 

 MUDr. Dvořáček otevřel problematiku postoje hygieny k cytologickým preparátům. V některých 

regionech hygiena považuje i zpracované a zamontované preparáty za nebezpečný infekční 

materiál a požaduje všechna nezbytná opatření při manipulaci s nimi. Výbor zadal MUDr. 

Dvořáčkovi vypracovat návrh stanoviska SKC a na jeho základě budou vedena jednání s hygienou o 

tom, že se nejedná o infekční materiál. 

 Mgr. Večerková navrhuje diferencovat registrační poplatky za školicí akce pořádané SKC podle 

toho, zda je účastník členem SKC. Člen platící poplatky by měl mít proti nečlenům společnosti 

výhodu. Doc. Dušková rozešle členům výboru elektronický seznam členů SCK, ale  není dobře 

aktualizován. Návrh byl schválen bez připomínek.  

 Doc. Horáček nabízí organizaci cytologického dne v roce 2011 v Ostravě v rámci oslav 20. výročí 

založení Ostravské university v termínu mezi l. a l0. zářím.  

 

 

Zapsala MUDr. Eva Svobodová.          


