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Přítomni: (bez titulů) Beková, Pumpr, Dušková, Kerekes, Horáček, Šnorek, Měřička, Adam, Svojanovská, 

Jandová, Večerková, Ondruš, j. h.,  Kobilková, Žáčková, omluvena Dvořáčková 

1. Otázky HPV testace – v žádosti výboru SKC, předložené komisi MZ pro screening ca cervixu, bylo 

požadováno zrušení limitu 50 000 cytologií/rok pro nasmlouvání kódu 95201 cytologické laboratoři. 

Požadavek podpořila komise MZ i všechny ZP s tím, že musí dojít nejprve ke změně požadavků ve Věstníku. 

MZ dosud ale text neupravilo a dokonce předpokládá změnu celého věstníku. Kontaktní osobou je zřejmě 

náměstek pro léčebnou péči, na kterého se znovu obrátí MUDr. Beková. Požadavek ze stran ZP pro 

nasmlouvání kódu 95201 je zatím bez změny. 

Pokud jde o jednání o event. prodloužení SCR intervalu, i zde byla vznesena námitka výboru SKC a na webu 

společnosti bude zveřejněna odpověď MZ, kde bylo rozhodnuto o ponechání stávajícího ročního intervalu 

odběru cytologie v rámci SCR Ca cervixu.  

2. Požadavek ČIA k předběžným nálezům – Definici přečetla prof. Dušková - Předběžný nález: 

Předběžný cytologický nález přichází v úvahu v případě, kdy na podkladě primárního hodnocení nálezu ze 

standardně provedených preparátů vzniká vzhledem k diagnostickému nálezu a případně i klinickému zadání 

indikace k dalšímu specializovanému došetření. 

V takovém případě poskytuje cytodiagnostik rámcové zhodnocení, sděluje, že materiál je podroben 

došetřením (možno, ale ne nutno specifikovat), uvede rámcově dobu, do které poskytne definitivní nález. 

Netýká se cytotechnologů. 

3. Příprava cytologického dne – Cytologický den se uskuteční v Karlových Varech 15. 10. 2015 jako jednodenní 

setkání se společným obědem. Ubytování se nezajišťuje, program bude oznámen měsíc předem. Cytologický 

den organizuje doc. Adam, programová komise je tříčlenná (bez titulů - Adam, Dušková, Večerková), 

sponzorsky se podílí firma Sanglab. 

4. Projekt Leonardo – Eurocytology – Prof. Dušková informovala o prezentaci stránky na březnovém školení 

gynekologické cytodiagnostiky a o pracovní schůzce v Abano Terme, na níž byla oceněna zpráva o užívání 

stránky českými uživateli. Tyto informace mají pro administrátory projektu zásadní důležitost.  

V průběhu tohoto roku se na stránce www.eurocytology.eu objeví postupně plánované kapitoly. Překlady do 

českého jazyka zajišťuje prof. Dušková, dle potřeby osloví spoluřešitele projektu. 

5. Kompetence cytotechnologů – v současnosti se ukazuje, že cytotechnologové (SŠ i VŠ), kteří absolvovali 

„ostravskou školu“ v době, kdy nebyla akreditována jako vzdělávání pro zdravotnické pracovníky, a současně 

neměli předchozí zdravotnické vzdělání, v začátcích platnosti zákona 96/2004 Sb. legalizovali svou kvalifikaci 

získáním rozhodnutím MZd o přiznání specializované způsobilosti a následně získali Osvědčení o registraci 

zdravotnického pracovníka k práci bez odborného dohledu. Dle současného výkladu zákona byla tato 

rozhodnutí vydána patrně ne zcela v souladu s platnou legislativou (chybí odborná způsobilost) a mohl by 

nastat problém při žádosti o prodloužení těchto registrací. Jednou z možností, jak obnovit status 

zdravotnického pracovníka, tedy získat odbornou způsobilost, je absolvování Akreditovaného kvalifikačního 

kurzu „Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků“ (IPVZ Praha), po jehož 

absolvování však nelze pracovat bez odborného dohledu, k tomu je nutné získat specializovanou způsobilost 

http://www.eurocytology.eu/


(dříve atestace), která však dle nařízení vlády 31/2010 Sb. pro tyto zdravotnické pracovníky v oboru 

cytodiagnostika není dostupná. Ministr zdravotnictví může rozhodnout o odstranění tvrdosti zákona v 

případech přiznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a ve věci vydání osvědčení k výkonu 

zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle hlavy VI zák. 96/2004 Sb. Mgr. Večerková spolu s 

paní Svojanovskou připraví na web informaci pro laboratoře, aby si ověřily, koho z cytotechnologů se to týká, 

a na základě seznamu osob bude s MZd hromadně do konce roku projednáno narovnání celé situace. 

Informace proběhne i na cytologickém dnu v Karlových Varech. 

6. Nepodkročitelné meze laboratorních oborů - MUDr. P. Žáčková informuje o situaci v Thomayerově 

nemocnici, kde ZP s okamžitou platností odsmlouvala cytologické kódy pro pneumology. O situaci plicní 

cytologie následně jednal 4. 2. 2015 výbor SKC, je schváleno sdílení kódů pro pneumology s licencí a 

patology, nadále budou obě odbornosti postupovat v souladu s pravidly dohodnutými na společné schůzce, 

která jsou zveřejněna na webových stránkách SKC, SČP a ČFPS. Po diskusi výbor doporučuje k otázce 

akreditace nebo auditu pneumocytologických laboratoří přechodné období – jako nutné minimum povinnost 

absolvovat do konce roku 2015 Audit I NASKL umožňující alespoň redukovanou úhradu kódů a v odpovídající 

lhůtě dvou let Audit II. Alternativou je spolupráce pneumologických cytologů s licencí v rámci jednoho 

zdravotnického zařízení s akreditovanou laboratoří patologie. Z hlediska auditu NASKL stanoveno nutné 

minimum vyšetření a personálního obsazení laboratoře pneumologické cytologie: 400 vyšetření/rok a 

poloviční úvazek lékaře s licencí a poloviční úvazek laboranta. Dr. Žáčková předala výboru zpracovaný 

materiál týkající se vybavení laboratoře – bude zveřejněn jako standard na stránkách SKC. Členové výboru 

měli možnost se s textem seznámit před schůzí, připomínky nejsou. 

7. Noví členové a ukončení členství - členství v SKC ukončily: pí Straková Taťána, pí Polášková Christina, pí 

Suková Libuše. Do SKC výbor přijímá MUDr. Jana Aubrechta (Pneumologická klinika FN Plzeň) a MUDr. Pavlu 

Žáčkovou (Pneumologická klinika Thomayerovy nemocnice).  

8. Různé: 

A. Doc. Horáček organizuje 9. října 2015 cytomorfologický den v rámci LF v Ostravě. Bude informovat o 

aktuálním stavu projektu EUROCYTOLOGY a administrovat dotazník zpětné vazby. 

B. Doc. Adam předal výboru SKC dopis prim. MUDr. K. Bořecké, která vlastní osvědčení o provádění 

cytologie likvoru v úrovni cytotechnologa dle podmínek licence. Formulace podmínek licence uvádí 

možnost urgentního odečtení likvorového nálezu specialistou hematologem v případě nebezpečí 

z prodlení, nicméně pro pravidelnou neurgentní cytologii mozkomíšního moku předpokládá 

cytodiagnostika likvoru obsazení pracoviště likvorologem s licencí plnou - tedy neurologem, popř. 

patologem. Podmínky licence byly schváleny výborem SKC a Katedrou patologie IPVZ. Budou 

zveřejněny na stránkách SKC a lze je použít jako argument ve vztahu k otázkám úhrad ze strany 

pojišťoven. Vzhledem k problémům některých pracovišť v jednání s pojišťovnami a otázkách úhrad 

vyzvala prof. Dušková zástupce likvorologických laboratoří, aby podali návrhy na úpravu současně 

platných podmínek licence v podobě, která bude korespondovat se současnými obecnými 

akreditačními požadavky. Návrhy budou projednány na příští schůzi výboru a následně rovněž ve 

výboru Společnosti českých patologů. 

 

Příští schůze výboru SKC bude v průběhu Cytologického dne (15. 10. 2015 v Karlových Varech). 

 

Zapsala MUDr. Eva Svobodová. 

 


