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Vážení kolegové, 

vstoupili jsem do dalšího roku ovlivněného pandemickými restrikcemi.  

I když každý z nás nepochybně plnil na své pozici medicínské úkoly, poněkud strádalo 

odborné setkávání  a konání vzdělávacích akcí.  

S předsedkyní společnosti MUDr. A. Bekovou jsme plánovaly uspořádání prezenční schůze 

výboru počátkem roku – i proto, že tento rok je opět rokem volebním. Tomu zatím 

epidemiologická situace nepřeje.   

Volby do výboru budeme pořádat v polovině roku, osvědčeným dvoukolovým 

korespondenčním způsobem. 

Odborné kontakty se přesunuly do elektronické podoby. To má sice tu a tam svá úskalí, ale i 

své přednosti – a navíc není mnoho na výběr. 

Nově je naplánována schůze cervikální komise na MZd pomocí platformy Webex.  

Evropská a světová cytologická komunita rovněž využívá virtuální prostor. 

Při této příležitosti bych ráda poděkovala členům i výboru SKC za to, že mne delegoval na 43. 

Evropský cytologický kongres do Vratislavi (3.- 6.10. 2021).  

Byla to více než zdařilá akce, o jejíž výsledky se hodlám na našich webových stránkách 

podělit s těmi, které by problematika mohla zajímat.  

Tím, že kongres byl hybridní, dostali jsme následně možnost si prohlížet videozáznamy. 

Bezprostředně po návratu nebyl čas (však to znáte)  s ohledem na místní v mezidobí 

nakupené úkoly. Aktuálně se mi však podařilo stáhnout a uložit si záznamy řady sympozií, 

která se vyznačovala přímou nebo distanční přítomností světových špiček prakticky ve všech 

cytologických oblastech. Něco z nich si dovolím postupně vybrat a nabídnout na stránkách 

SKC v podobě informace. (Nemám pochopitelně oprávnění publikovat záznamy sympozií jako 

takové).  

V této vstupní informaci zatím přikládám Newsletter  EFCS IV/21.  

V  partnerství SKC s kolegy ze Slovenské republiky jsme uspořádali úspěšný premiérový Czech 

& Slovak Companion meeting ( tento formát dává možnost předvést úroveň cytodiagnostiky 

v jednotlivých zemích nebo větších regionech). Dokladem úspěšné reprezentace je 

skutečnost, že mezioborově pojatá přednáška Teamwork in Thyroid Diseases Diagnostics and 

Treatment , kterou jsme sdíleli a prezentovali s chirurgem MUDr. Jindřichem Lukášem 



(Nemocncie Na Homolce) byla oceněna mezi pěti nejlepšími souhrny a získali jsme tak od 

organizátorů volný vstup na další kongres EFCS v roce 2023 v Budapešti.  

Koncem roku se konaly v Ostravě zkoušky cytotechnologů před komisí za účasti 

předsedkyně SKC dr. Bekové, předsednictví doc. Horáčka, mgr. Večerkové, doc. Dvořáčka a 

dr. Židlíka. Uchazečů o osvědčení bylo osm a všichni uspěli. 

EFCS nás oslovila dopisem od nové předsedkyně zvolené na Varšavském kongresu Danijely 

Vrdoljak Mozetic  z Chorvatska (Danijela Vrdoljak Mozetic <danijela.vrdoljak.mozetic@kbc-

rijeka.hr> ) v otázce průzkumu využití cytobloků pro imunohistochemii a molekulární 

vyšetření. Osobně jsem vyplnila za instituce, v nichž působím. Účast dalších cytopatologů 

v průzkumu je vítána, termín do konce ledna, dotazník je dostupný na adrese: 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/UKNEQASCPTCellblockpilot21 

V letošním roce se kongres EFCS nekoná, alternativně je pořádán kongres ICC 2022 

v Baltimore Meeting Homepage - American Society of Cytopathology. 

S přáním pevného zdraví  a pracovních úspěchů v roce 2022 

 

Prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc, FIAC            MUDr. Alena Beková, MIAC 

vědecká sekretářka SKC ČLS JEP   předsedkyně SKC ČLS JEP  
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