Zápis schůze výboru SKC ČLS JEP konané
dne 18.5.2016 v Praze
Přítomni (bez titulů):

Kobilková, Beková, Duškový, Dvořáčková, Večerková, Horáček, Adam, Měřička,
Jandová, Sobek, Svojanovská, Dvořáček, Kerekes, Jirešová, Svobodová, Pumpr,
omluven Šnorek.

1. Kontrola zápisu předchozí schůze výboru - bez připomínek
2. Informaci o nových webových stránkách SKC podala Mgr. Večerková. Na základě diskuse emailovou
poštou byla zapracována připomínka Dr. Ondiče a stránky budou zprovozněny v nové podobě od
června t.r. a bude možné jejich prostřednictvím již on line přihlášení na letošní cytologický den. Nová
podoba www stránek SKC bude dostatečně flexibilní jak pro informace o přádaných vzdělávacích
akcích, tak pro případnou reklamu, k dispozici budou odkazy na informace o legislativě, webových
stránkách odborností, souvisejících s cytodiagnostikou atd. Výbor odsouhlasil finanční náklady na
novelizaci webových stránek SKC: fakturace za práci cca 8-9000 Kč, fixní náklady spojené s přenosem
domény a přidružených služeb cca 1500-2000 Kč, měsíční údržba 1000 Kč jako dosud (nepočítá se v
měsíci vydání a následujícím měsíci).
3. Cytologický den v roce 2016 se uskuteční 20.9. v Praze. Jeho organizace se ujal Dr. Sobek a
podrobnosti včetně on line přihlášky budou na www SKC. Podle programu pak budou zajištěny kreditní
body ČLK. Jako na minulém cytologickém dnu budou přednášející požádáni o souhlas se zveřejněním
přednášek na webových stránkách společnosti. Prof. Dušková se pokusí získat z registru ČLK JEP
emailové adresy členů SKC.
4. Stanovisko SKC k otázce krácení úvazků odb. 817 – dopis Dr. Šustkové z VZP obsahuje dotaz, zda
v případě, že laboratoř vykazuje kódy odbornosti 817 v malém rozsahu, je možné krátit i požadovaný
úvazek lékaře a laborantky pro tuto odbornost. Nasmlouvání těchto kódů zdravotními pojišťovnami
s ohledem na úvazky pracovníků vykazuje značný krajový folklór. Jednotliví členové výboru zašlou
formulace a připomínky k této otázce Dr.Bekové, která zformuluje definitivní odpověď pro ZP. Mgr.
Večerková v této souvislosti ještě navrhuje v dopise výboru SKC pro VZP znovu otevřít otázku úhrady
vyšetření HPV. Přestože se výbor SKC i komise MZ pro SCR Ca cervixu jasně vyjádřily, že limit 50 000
skel na laboratoř nemá být uplatňován, je ze strany VZP stále požadován a dokonce je kód tohoto
vyšetření odmítán i laboratořím, který tento limit dosahují. Stejně tak je různě nasmlouván někde
v odbornosti 820, jinde v odbornosti 817 s nižší hodnotou bodu. Výbor se domnívá, že pravidla by měla
určit odborná společnost, nikoliv ZP.
5. Noví členové a ukončení členství: přihlášky k členství v SKC podaly Bc. Kolmarová a Bc. Kadlecová –
výbor souhlasí s přijetím. J.Škvařilová žádá o ukončení členství.
6. Různé

A. Výbor upozorňuje, že všechny ZP akceptují interval 305 dnů pro vykazování kódu
cytologického SCR.
B. Doc. Horáček podal informaci o přípravě kursu cytotechnologů v Ostravě. Pro otevření kurzu
od února 2017 je třeba 10 přihlášených uchazečů. Proběhl kurs gynekologické cytologie v Brně,
kam se přihlásilo 50 uchazečů, ale uspokojeno mohlo být pouze 40. Pro zbylých 10 zájemců
uspořádá Doc. Horáček další kurs v Ostravě a pro případné další zájemce budou informace na
www stránkách SKC.
C. Pro výuku cytologie k atestaci z PAO jsou akreditována pracoviště v Plzni, Hradci Králové,
Ostravě, Litomyšli a na základě smlouvy s FN USA v Brně laboratoř Damier. Není stanoveno,
zda výuka musí probíhat na aktuálních nebo sbírkových preparátech.
D. Bude vznesen dotaz na IBA, jak bude nadále na cytologické žádance resp. na hlášení do IBA
zohledněna registrace vakcíny Gardasil 9. Výbor navrhuje, aby bylo nadále uváděno jen
„očkováno ano-ne“. Úkolu se ujme Prof.Dušková a uvádí, že mírně poklesla incidence Ca
cervixu, ale nárůst žen ve screeningu na základě zvaní ZP se zatím projevil jen omezeně.
Současně bude na cytologický den v roce 2016 pozván jako přednášející i zástupce IBA.
E. Dr. Pumpr navrhuje zveřejnit na www SKC článek ze Zpravodaje SSG, kde je velmi ucelená
informace o problematice LBC s jasně formulovaným závěrem, proč je dávána přednost
konvenční cytologii.
F. Prof. Kobilková seznamuje výbor SKC o Sympoziu k výročí 700 let narození Karla IV., které
se uskuteční 1.-3.7. v Praze. Podrobnosti najdete na
http://palata.fzu.cz/cancer/conf/index.php?item=program a lze požádat o prominutí
poplatku za registraci na Sympoziu as. Nedbalovou z LFUK.
G.Další schůze výboru se uskuteční v rámci cytologického dne v září v Praze.

Součástí zápisu je prezenční listina a seznam členů výboru s aktuálními kontakty.

Zapsala MUDr.Eva Svobodová

