ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SKC 5. 11. 2015

1. KONTROLA ZÁPISU
Zápis z předchozího zasedání výboru bez připomínek
2. HPV TESTACE A VĚSTNÍK MZ
Dr. Beková informovala o jednání komise MZ pro screening karcinomu děložního hrdla.
V novém věstníku dochází ke změně v minimálním počtu
RČ
vyšetřených v
akreditované cytologické laboratoři za rok ze stávajících 15 tisíc na 20 tisíc. Tato změna bude
platit od vydání nového věstníku, tedy zřejmě od roku 2017. Současně se ruší limit 50 000
cytologií/rok pro nasmlouvání kódu pro vyšetření HR HPV – 95201. Týká se vyšetření HC II,
PCR a mRNA. Žádost o nasmlouvání kódu lze odeslat již nyní.
K informacím o jednání komise MZ se otevřela diskuse. Mgr. Večerková připomněla, že není
stanoven standard vyšetření HPV a není stanoven požadavek na účast laboratoří v EHK. Doc.
Dvořáčková vznáší dotaz, jaký byl důvod a argumentace pro změnu počtu RČ na 20 000/rok
a laboratoř – změna zřejmě souvisí s plánovanou změnou screeningového intervalu z jednoho
na dva roky, který lze očekávat během příštích dvou let. Je pravděpodobné, že v souvislosti
s navýšením počtu RČ v nepodkročitelném minimu pro akreditované laboratoře uvádí, zřejmě
2-3 laboratoře nebudou schopny podmínce zvýšeného ročního objemu vzorků dostát. Doc.
Dvořáčková upozorňuje na riziko snahy některých řetězců stahovat nekalým způsobem skla
z jiných laboratoří.
Dr. Beková přináší informace z jednání plenární schůze ACL, kde byl vznesen požadavek na
stanovení etického kodexu akreditované cytologické laboratoře, jehož dodržování by mělo být
zohledněno při auditu laboratoře. Tato otázka byla výborem dlouze diskutována. Praktiky, kdy
některá cytologická laboratoř nabízí své služby za úhradu nebo jiné protislužby, nejsou
výjimečné. Výbor se shodl na tom, že jsou odsouzeníhodné, etický kodex lze stanovit a
schválit, ale praxe bude zřejmě jiná a vymahatelnost kodexu diskutabilní. Členové výboru se
budou touto problematikou dál zabývat a konzultovat návrhy elektronickou cestou.
Dr. Beková dál informuje o tom, že na příští jednání komise MZ bude pozván autor článků o
LBC v Blesku a některém odborném tisku. Na stránkách MZ a všech ZP bude uvedeno, že
základem screeningu karcinomu děložního hrdla je konvenční cytologie, ne LBC.
K věstníku MZ ještě připomíná Mgr. Večerková, že neuvádí povinnost akreditované laboratoře
zasílat data do IBA do Brna. Dál klasifikace Bethesda je uváděna rokem, přestože probíhá
průběžně její novelizace. Informuje dál o tom, že některé akreditované laboratoře účtují
v odbornosti 817 stanovení MOP. Všechny připomínky přednese dr. Beková na příští komisi
MZ.
3. HODNOCENÍ POSLEDNÍHO CYTOLOGICKÉHO DNE
v Karlových Varech je kladné. Účast byla hojná, přednášky uspokojily všechny zúčastněné a
registrační poplatek nebyl vysoký. Zápis z plenární schůze je na stránkách společnosti. Výbor
prodiskutoval možnost podpory organizátorů cytologického dne z rozpočtu SKC, případně
stanovit nižší registrační poplatek pro členy SKC. V rozpočtu SKC na příští rok bude počítáno

s touto podporou organizátorům příštího cytologického dne. Diferenciace konferenčního
poplatku pro členy a nečleny SKC bude diskutována na dalších schůzích výboru v souvislosti
s přidělením pořadatelství této vzdělávací akce.
4. PROJEKT LEONARDO
- dle informace prof. Duškové, oficiálně jako dvouletý grant skončil 30. 9. 2015, ale pokračuje
postupným dodáváním dalších kapitol. Závěrečná zpráva za grantem sponzorované dvouleté
období nebyla dosud vydána. Bude předložena v termínu do konce roku. Vlastní projekt však
bude i nadále rozvíjen.
5. DOPLNĚNÍ VÝBORU SKC
- po abdikaci prof. Kolka řešil Dr. Šnorek na základě seznamu pneumocytologů. Oslovil podle
počtu získaných hlasů ve volbách postupně několik členů, účast ve výboru by přijala dr.
Jirešová ze Žamberka, ještě bude kontaktovat dr. Urbanovou z Příbrami.
6. NEPODKROČITELNÉ MEZE OBORU LIKVOROVÉ CYTOLOGIE
- prof. Dušková nejprve objasnila stav, který fungoval dosud. IPVZ garantovalo vzdělávání
likvorologů, podmínky pro zkoušku jsou jasné a zkouška probíhala na půdě PAO. V současné
době IPVZ nejsou zcela objasněny otázky, kdo má být nadále organizátorem a vydávat
osvědčení. Vedoucí katedry patologie IPVZ pro nelékařské obory prof. Povýšil se k otázce
vyjádří na nadcházející schůzi SČP. Materiály týkající se nepodkročitelných minim a standard
vyšetření jsou aktualizovány pracovní skupinou doc. Adam, prof. Dušková, dr. Sobek, a byly
elektronicky podrobeny připomínkám dalšími likvorology. Současný stav je i v souladu
s vyhláškou 99/2012.
Dr. Žáčková informuje výbor SCK o situaci v Thomayerově nemocnici, kde ZP s okamžitou
platností odsmlouvala kódy pnemocytologické laboratoři. Pro možnost dalšího fungování se
laboratoř na základě nepodkročitelných mezí schválených výborem SKC připravila na audit
v odbornosti 817. Jak ale vyšlo najevo z diskuze výboru, při schvalování nepodkročitelných
mezí nevzal výbor na vědomí legislativní požadavek vyhlášky 99/2012. Ta stanoví pro
laboratoř klinické cytologie požadavek na personální obsazení laborantkou se specializovanou
způsobilostí na minimální úvazek 1,2 a lékařem 0,2 úvazku. Při počtu skel minimálně 6000/rok
není pneumocytologická laboratoř schopna tento úvazek naplnit. Po dlouhé diskusi je závěr
výboru následující – nejschůdnější cestou je včlenění pneumocytologické laboratoře jako
detašované pracoviště PAO. Lze neplnit společně úvazek laborantky, lze zachovat zvláštnost
pneumocytologie, kdy práce laboratoře je na sále jako detašované pracoviště a současně
splnit požadavek, aby péče byla poskytována na jedné adrese. Členové výboru konstatují, že
postupně nastavované podmínky vedou ve svém důsledku k zániku menších laboratoří, bez
ohledu na erudici a kvalitu odváděné práce.
7. ČLENSTVÍ
Skončilo členství prim. dr. Egrovi ve společnosti klinické cytologie.

8. RŮZNÉ
A) Prof. Dušková informuje o výzvě autorky gynekologického modulu projektu
Eurocytology dr. Amandy Herbert (UK) ke společné prezentaci na 19. kongresu
International Academy of Cytology v květnu 2016 v Japonsku. Výbor schválil příspěvek
50 000,- Kč na účast prof. Duškové na kongresu ICC v Japonsku v květnu 2016, kde
bude spoluprezentovat projekt Eurocytology a forma čerpání tohoto příspěvku bude
dojednána s ekonomickým oddělením ČLS JEP.
B) Prof. Dušková informuje o zájmu tisku o problematiku programu screeningu
karcinomu děložního hrdla ve vztahu k těhotným ženám, plodům a novorozencům.
Výbor SKC upozorňuje na směrnice jednotlivých nemocnic, které upravují vztah k tisku.
C) Mgr. Večerková a paní laborantka Svojanovská z pověření výboru SKC vstoupí do
jednání s odborem lékařských povolání MZ a pokusí se projednat problematiku
kvalifikace cytotechnologů. Stanovisko výboru je takové, že kvalifikace, jejíž platnost
není časově omezena, nemůže podléhat průběžným legislativním změnám.
D) Prof. Kobilková informuje o tendenci oboru Dětská gynekologie provádět hormonální
cytologii. Byla požádána o provedení kursu hormonální cytologie pro dětské
gynekology. Ve shodě s prof. Duškovou, která dlouhodobě hormonální cytologii rovněž
provádí a na základě schválení výborem SCK přednese dětským gynekologům
problematiku hormonální cytologie, cílem přednášky bude nikoli vyškolení k provádění
hormonálních cytologií - to je v kompetenci patologů, případně gynekologických
specialistů s licencí- ale seznámit dětské gynekology s podstatou vyšetření a
interpretací výsledků.
Součástí zápisu je prezenční listina a aktualizovaný seznam s kontakty.

V Praze 25. 11. 2015
Zapsala MUDr. Eva Svobodová.

http://cyt.cz/doc/Schuze_vyboru_151115.pdf

