
ZÁPIS	SCHŮZE	VÝBORU	SKC	ČLS	JEP	
KONANÉ		8.	12.	2016	V	11	HOD.	V	ZASEDACÍ	MÍSTNOSTI	CGOP,	S.R.O.	

Přítomni	 (abecedně	bez	 titulů):	 Beková,	Dušková,	Dvořáček,	Horáček,	 Jandová,	 	 Kerekes,	 	 	 	 	 	 	 	 Svobodová,	
Svojanovská,	Šnorek	

Omluveni	(abecedně	bez	titulů):	Adam,	Dvořáčková,	Jirešová,	Měřička,	Pumpr,	Večerková	

1. KONTROLA	ZÁPISU	Z	MINULÉ	SCHŮZE	
a) odpověď	dr.	Šustkové	z	VZP	pozbyla	na	aktuálnosti	

b) Prof.	Horáček	a	doc.	Dvořáčková	referovali	o	současných	pravidlech	vzdělávání	cytotechnologů:	

GYNEKOLOGICKÝ SCREENING - ABSOLVOVÁNÍ KURSU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - 
GYNEKOLOGICKÁ CYTODIAGNOSTIKA NA LF OU V OSTRAVĚ 

Pro	 uchazeče/čky	 absolvování	 Kursu	 celoživotního	 vzdělávání	 -	 Gynekologická	 cytodiagnostika	 na	 LF	 OU,	
kteří/ré	jsou	registrováni/y	v	oboru	Zdravotní	laborant	(držitelé	platného	osvědčení	k	výkonu	zdravotnického	
povolání	 bez	 odborného	 dohledu	 dle	 zákona	 96/2004	 Sb.)	 specifikujeme	 podmínky	 absolvování	 kursu	
následovně:	

1. Kurs	 je	 tvořen	 teoretickou	a	praktickou	 částí	 v	délce	 trvání	 350	hodin	 	 včetně	 	 týdenního	 intenzívního	
tutoriálu	před	zkouškami.		

2. Zkouška	z	teoretické	i	praktické	části	bude	umožněna	těm	uchazečům/čkám,	kteří/ré	zaplatili/y	poplatek	
24	000,-	Kč	a	absolvovali	kurz.	

3. Praktická	 část	 kurzu	 je	 tvořena	 minimálně	 160	 hodinami,	 kdy	 uchazeč	 během	 celého	 cyklu	 kurzu	
prakticky	 analyzuje	 cca	 1	 200	 cytologických	 preparátů,	 včetně	 těch	 preparátů,	 jež	 jsou	 barveny	
speciálními	barveními.		

4. Prokáže-li	uchazeč,	že	v	 rámci	své	dosavadní	praxe	má	dostatečný	počet	preparátů	odečtených	 (doloží	
dokladem	 potvrzení	 z	 pracoviště),	 může	 poskytovatel	 kurzu	 k	 dané	 skutečnosti	 přihlédnout	 v	 rámci	
praktické	i	teoretické	části	kurzu.	

Garantem	 pro	 tento	 kurs	 je	 doc.	 MUDr.	 Jaroslav	 Horáček,	 CSc.,	 který	 zodpovídá	 za	 to,	 že	 kompletní	
informace	 včetně	 aktualizovaného	 programu	 se	 jmény	 přednášejících	 budou	 od	 února	 2017	 umístěny	 na	
stránkách	 LF	OU	 (www.osu.cz,	 Lékařská	 fakulta,	Ústav	patologie,	 celoživotní	 vzdělávání).	 Kontaktní	osobou	
pro	žadatele	Kursu	celoživotního	vzdělávání	-	Gynekologická	cytodiagnostika	na	LF	OU	je	Marcela		Jurečková	
-	sekretariát	ÚP	LF	Ostrava,		tel.	597	372	334,	Marcela.Jureckova@osu.cz.	

V	 současné	 době	 je	 pro	 nový	 semestr	 přihlášeno	 8	 zájemců,	 další	 dva	 ještě	 nedodali	 všechna	 potřebná	
potvrzení	 pro	 to,	 aby	mohli	 být	 do	 kurzu	 zařazeni.	 Pro	 ekonomickou	 únosnost	 kurzu	 je	 třeba	 alespoň	 10	
frekventantů.	 Výstupem	 je	 pak	 odborná	 způsobilost	 k	 výkonu	 povolání	 cytotechnologa	 a	 je	 analogií	
specializované	způsobilosti	v	oboru.	

		



2.	ROZPOČET	NA	ROK	2017		

–	členské	příspěvky	zůstanou	ve	stejné	výši	 jako	dosud.	Výbor	projednal	možnost	automatického	ukončení	
členství	těm,	kteří	dva	roky	po	sobě	nezaplatí	členský	příspěvek	a	s	tímto	řešením	vyslovil	souhlas.	

3.	CYTOLOGICKÝ	DEN	PRO	ROK	2017		
-	 nemá	 zatím	 organizátora.	 Na	 webové	 stránky	 SKC	 bude	 umístěna	 nabídka	 případným	 zájemcům	 o	
organizaci	cytologického	dne.	Nepřihlásí-li	se	nikdo	do	začátku	ledna	2017,	výbor	požádá	o	Mgr.	Večerkovou,	
která	v	minulém	roce	ochotně	nabízela	možnost	konání	Cytologického	dne	v	Brně,	aby	se	organizování	této	
akce	ujala.	

4.	BOD	TÝKAJÍCÍ	SE	ZKOUŠEK	PNEUMOCYTOLOGŮ:		

28.	 listopadu	 se	 sešli	 v	 Ústavu	 patologie	 v	 Praze	 delegovaní	 členové	 zkušební	 komise,	 prim.	 Šnorek,	 doc.	
Matej	a	prof.	Dušková	a	připravili	sadu	zkušebních	preparátů	i	potřebnou	dokumentaci.	Termín	zkoušky	byl	
naplánován	na	8.	12.	2016	odpoledne.	Pro	zdravotní	indispozici	prim.	Šnorka	byl	termín	zkoušky	odložen.	

5.	NEJSOU	ŽÁDNÍ	NOVÍ	ZÁJEMCI	O	ČLENSTVÍ	V	SKC,	ani	žádosti	o	ukončení	členství.	

6.	ORGANIZACE	ZKOUŠEK	LIKVOROLOGŮ:	prof.	Dušková	informovala	výbor	o	skutečnosti,	že	

po	delším	jednání	se	zástupci	ČLK	obdržela	dopis	z	21.	9.	2016	č.	j.	605/2016,	v	němž	předsednictvo	ČLK	na	
doporučení	 vědecké	 rady	 ČLK	 vyslovilo	 souhlas	 s	 vytvořením	 pravidel	 pro	 funkční	 licenci:	 neurologická	
cytologie.	 S	 ohledem	 na	 skutečnost,	 že	 cytodiagnostiku	 mozkomíšního	 moku	 provádějí	 v	 definovaných	
rozsazích	 i	VŠ	nelékaři	 a	 cytotechnologové,	doporučila	Rada	pro	akreditaci	 klinických	 laboratoří	ČLS	 JEP	na	
svém	58.	zasedání	konaném	5.	září	2016	(viz	bod	3	zápisu),	aby	kurzy	a	vydávání	osvědčení	probíhaly	I	nadále	
jako	až	dosud	pod	hlavičkou	 IPVZ.	Tento	návrh	byl	prof.	Duškovou	prezentován	následně	na	schůzi	výboru	
SČP	ČLS	JEP,	který	vzal	doporučení	na	vědomí	bez	námitek.	Výbor	SKC	ČLS	JEP	podporuje	rovněž	toto	řešení,	
které	se	až	dosud	osvědčilo.	Podmínky	pro	získání	Osvědčení	jsou	zveřejněny	na	webových	stránkách	SKC	ČLS	
JEP.	

7.	RŮZNÉ	
Výbor	projednal	otázku	úhrady	gynekologických	cytologií	v	rámci	odbornosti	817	a	pověřil	Dr.	Bekovou,	aby	s	
odvoláním	na	platný	sazebník	výkonů	jednala	s	VZP	o	úhradě	opakovaných	cytologií	po	předchozí	suspekci,	
které	byly	nabrány	v	souvislosti	s	expertní	kolposkopií.	Současně	by	se	měli	odvolat	proti	odmítnutí	úhrady	i	
všichni	zainteresovaní.	

Výbor	 SKC	 souhlasí	 s	tím,	 že	 zhotovení	 a	 zpracování	pneumocytologických	preparátů	 je	prováděno	v	rámci	
odbornosti	823	-	laboratoř	patologie.																																																																																																																				

V	Praze	8.12.	2016	

Zapsala	MUDr.	Eva	Svobodová	

	


