
Zápis schůze výboru SKC ČLK JEP konané 7.11.2018 v Praze 
 

1. Kontrola zápisu minulé schůze – Dr. Beková - zbývá dořešit organizaci cytologického dne 

v příštím roce. 

2. Výsledek voleb – zbývá doplnit počet pneumologů, prof. Kolek se vzdal členství ve výboru SKC. 

Výbor SKC předpokládá, že vhodného kandidáta bude možno nalézt na akcích pneumologické 

společnosti. Podobně je třeba ujasnit účast doc. Měřičky v revizní komisi. 

3. Rozdělení funkcí ve výboru – se souhlasem dosavadních funkcionářů byl veřejně odhlasován a 

přijat návrh doktora Sobka na ponechání složení funkcí ve výboru SKC z minulého období. 

Podrobnosti viz zápis na webu SKC. 

4. Cytologický den v Litomyšli byl hodnocen velmi kladně, všem organizátorům znovu velké 

uznání . 

5. Cytologický den 2019 – do konce roku 2018 bude uvítán každý zájemce o uspořádání příštího 

cytologického dne. K výběru místa konání může přispět pí Svojanovská osobní zkušeností 

s  areálem, který recentně navštívila.  

6. Zkoušky cytotechnologů proběhnou ve stanoveném termínu v Ostravě. Vypracování části 

otázek a zkoušky s diapozitivy se   ujme doc. Horáček a dr. Dvořáček. Zkoušejícími za výbor SKC 

budou dr. Beková, prof. Dušková a Mgr. Večerková. 

7. Všechny důležité zprávy pro členy SKC lze dohledat na webových stránkách, Mgr. Večerková 

uvítá všechny připomínky. 

8. Od minulé schůze v Litomyšli nejsou žádné nové přihlášky ani ukončení členství v SKC. 

9. Různé: 

A) O vydání nového věstníku není nic známo 

B) Prakticky všemi členy výboru bylo kritizováno špatné fungování hlášení histologií 

cytologicky suspektních lézí v oblasti HSIL. Komise MZ pro prevenci Ca cervixu bude 

fungovat v jiném režimu, možnosti zlepšení návratek od gynekologů bude řešeno na půdě 

komise a 13. 11. 2018 na konferenci Prevon.  Prof. Dušková informovala o své připravené 

aktivní účasti v panelu ohledně cervikálního screeningu. 

 

C) Dr. Beková seznámila členy výboru s rozhodnutím komise MZ pro prevenci Ca cervixu, 

podle kterého bude osvědčení k provádění screeningových cytologických vyšetření nadále 

vydávat odborná společnost, nikoliv komise MZ. S doporučením odborné společnosti se 

pak zdravotnické zařízení obrátí na ZP se žádostí o uzavření smlouvy. Pokud ZP uzavře 

s poskytovatelem smlouvu, ten oznámí tuto skutečnost na MZ a bude zařazen do seznamu 

a zveřejněn na internetových stránkách MZ. Platnost tohoto postupu je od 1.1.2019 a týká 

se i reakreditací.  

 

D) K problematice EHK akreditovaných laboratoří: Dr.Sobek - EHK je kontrolou technologické 

shody, nikoliv shody diagnostické. V takovém případě by musela být zcela jinak 

organizována. Jedná se jen o mezilaboratorní porovnávání technologických postupů. 

Všichni přítomní se shodli na tom, že při neshodě v hodnocení některého preparátu 

je  povinností odesílající laboratoře informovat ošetřujícího gynekologa, který zajistí další 

postup.  

 

Součástí zápise je prezenční listina a dopis komise MZ pro prevenci Ca cervixu. 

 

Zapsala MUDr. Eva Svobodová 

 


