
Zápis ze schůze výboru Společnosti pro klinickou 
cytologii 

 
23.11.2006 v Praze, CGOP Kateřinská 7 
Přítomni: Beková, Dušková J., Kobilková, Kerekes,Tretiník, Hortíková, Horáček, 
Adam, Dušková M., Svojanovská, Jandová, Svobodová 
Omluveni: Ondruš, Dvořáček, Měřička 
Nepřítomni: Horká, Kubálek, Zatloukal 
 

1) Zprávu o výsledku voleb podala Dr.Beková.  Členové výboru: 
            patologové : Dušková J., Dušková M., Kerekes, Tretiník 
            gynekologové: Beková, Hortíková, Ondruš, Svobodová, 
            pneumologové: Kubálek, Měřička , Zatloukal 
            neurologové:  Adam             
            nelékaři vysokoškoláci : Horká 
            cytotechnologové: Svojanovská, Jandová 
 
            Do výboru byl zvolen rovněž Dr.Helbich, který se členství ve výboru vzdal.   
 
            Byl schválen návrh  Dr.Tretiníka, aby ve svých funkcích nadále zůstaly 
Dr. Beková – předsedkyně výboru  a Dr..Dušková J. – vědecký sekretář. Na návrh 
Prof. Kobilkové zapisovatelem zvolena Dr.Svobodová, na návrh Dr.Bekové 
pokladníkem paní lab. Jandová. 
 
            Revizní komise schválena ve složení : Dr. Horáček (předseda), Dr.Dvořáček, 
Dr.Sobek. 
 

2) Výsledek jednání na MZ v otázce registrace cytotechnologů  bez laboratorního  
vzdělání : jednání se zúčastnili Beková, Dušková J.,Horáček, Svojanovská, za 
MZ Mgr. Prošková, Mgr. Panýr . Pro další jednání byl vypracován text, kde 
mimo jiné navrženo: 
Cytotechnologové  se  vzděláním zdravotnický laborant , kteří jsou současně 
absolventi  školy pro cytotechnology  u Dr. Ondruše, budou zaregistrováni bez 
omezení. Cytotechnologická škola  po doplnění administrativních náležitostí 
bude součástí Ostravské university. 
Cytotechnologové bez laboratorního vzdělání ( všeobecné sestry, maturanti 
nezdravotnických oborů ), byť absolventi cytotechnologické školy, si doplní  
bakalářské vzdělání. Dosud existují laborantské obory i na některých  vyšších 
stř..školách , př.v Praze, ale se zařazením bakalářského laborantského oboru  
na VŠ už nebudou dále tyto obory na stř.školách otevřeny. Bakalářské 
vzdělání bude  možné na Ostravské universitě. V souvislosti s tím Dr.Horáček 
navrhuje zapojit do výuky více  odborníků pracujících v oboru gynekologické 
onkologické cytologie. 
Vysokoškoláci nelékaři se rovněž doplní bakalářské vzdělání , děkan 
Ostravské university  umožní individuální  přístup a uznání některých zkoušek. 
Forma studia bude zřejmě bloková nebo  dojíždění v určitých intervalech. 
Problém s registrací se týká v oboru gynekologické cytologie asi  stovky lidí. 
Po ukončení jednání  s MZ budou informovány zdravotní pojišťovny. 
Přechodné období nebylo umožněno, ale  požadavek bude takový, aby 



samotné zahájení studia  stačilo k uznání cytotechnologa jako nositele výkonu 
ze strany ZP. 
 

 
3) Noví uchazeči o členství v SKC :  Nováková  Eva – Přepeře 
                                                           Tomsová  Markéta – Hradec Králové 
                                                           Dr.Veislová  - FN Brno, PAO 
     Všichni byli přijati za členy  jednohlasně. 
 
4) Hodnocení školicí akce  - cytopatologie štítné žlázy 4.11.2006 -  počet 

zúčastněných asi   patnáct,  hodnocení velmi kladné 
 

5) Výsledek zkoušek v Ostravě 9.11.2006 –  ze šestnácti  absolventů  
cytotechnologické školy při zkouškách neuspěli tři - dvě laborantky a jeden 
vysokoškolák - veterinář z Prešova. Výbor projednal jeho požadavek, aby 
mohl zkoušku složit v Praze. Náplní jeho práce bylo dosud odečítání 
likvorů.Výbor konstatoval, že do oboru gynekologické onkologické cytologie  
nemůže být zařazen bez gynekologické praxe, bez zajištění dostatečného 
množství materiálu k odečítání a bez školitele, proto žádosti nebude 
vyhověno. 

 
6) Připravované školicí akce pro rok 2007: lze nalézt na webu IPVZ . 

Gynekologická cytologie plánována na 31.3.2007  , negynekologická  
3.11.2007. 

 
7) Cytologický den 26. – 27.9.2007  - organizace se  ujal Dr.Tretiník  se 

spolupracovníky v Kladně. Výbor doporučil  oslovit i  slovenské cytology a 
uspořádat cytologický den jako bilaterální sympozium. Akce proběhne  ve 
dvou dnech, ve středu odpoledne bude  gynekologická tematika, poté 
společenský večer a další den, ve čtvrtek dopoledne , negynekologická  část 
programu. Byl navržen kongresový poplatek ve výši 500,-Kč. 
Ubytovací kapacita  hotelu, ve kterém se  akce koná , je asi 150 míst, první 
informace o akci bude rozeslána  v březnu 2007.  Paní lab. Svojanovská 
připomíná potřebu požádat asi měsíc před plánovanou akcí  vrchní laborantku 
Fejglovou z Hradce Králové  o přiznání  kreditních bodů pro laborantky , o 
kredity pro lékaře bude Dr.Tretiník jednat  s OS ČLK v Kladně. 

 
8) Různé: 

CLSJEP požádala všechny odborné společnosti o navržení členů do nového 
předsednictva  a revizní komise pro zasedání 29.1.2007 v Dejvicích . Výbor 
SKC deleguje Dr.Duškovou J. 
 
Členské příspěvky SKC byly stanoveny jednotně na 200,-Kč. Na základě 
písemné žádosti a doložení doby  na požadovanou úlevu v placení členského 
příspěvku  (př. mateřské dovolené ) lze příspěvek snížit na udržovací částku 
50,-Kč. Neplatícím členům bude automaticky členství zrušeno. 
 
NASKL – Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře při CLSJEP 
umožňuje registraci  laboratorním oborům včetně  patologických a 
cytologických laboratoří. Zaregistrovat se lze na 2 roky za poplatek 3500,-Kč 



ročně. Ve druhém roce je třeba  pojít auditem I.st, jehož cena je 15 000.-Kč. 
Podrobnosti na www.naskl.cz. Zdravotní pojišťovny nemaj zatím k registraci  a  
auditu jednotné stanovisko. V souvislosti s uzavíráním nových smluv je ale  
možné, že registrace bude do budoucna důležitá. Zatím je na zvážen každé 
laboratoře, jak bude postupovat. Do komisí, které  provádějí audity, mohou 
odborné společnosti vysílat své zástupce. Práce je honorována, ale časově 
náročná, jak sdělila svou zkušenost  z podobné aktivity pro ČIA Dr.Dušková J. 
 
 
Dr. Horáček upozornil na  skutečnost, že  ZP nyní zjišťují  a sčítají jednotlivé 
úvazky smluvních partnerů, celkově nesmí překročit úvazek asi 1,4  , je třeba 
na to dát pozor. Úvazek ve školství se do celkového úvazku nezapočítává. 
 
V srpnu 2007 konkrétně 29., 30.a 3l. , bude v Rožnově pod Radhoštěm 
Mezinárodní sjezd patologů a zdravotních  laborantů a technologů. Případná 
cytologická  témata budou zařazena jako varia. Účast kliniků z oboru cytologie  
vítána. 
 
Výbor společnosti zaujal stanovisko k účasti laborantek a technologů na 
lékařských  odborných akcích s tématikou  histologie a cytologie. 
Jednoznačně doporučuje, aby  tato účast byla rovněž hodnocena kreditními 
body, a proto se obrátí na  výbor Společnosti histologických laborantek, 
jmenovitě na předsedkyni  Fejglovou, protože v jiných odborných 
společnostech je spoluúčast lékařů a SZP na odborných akcích běžnou praxí. 
 
 
 
Zapsala Svobodová Eva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.naskl.cz

