
Zápis ze schůze výboru  SKC ČLS JEP  31.3. 2010 

 

Praha CGOP Kateřinská 7 

Přítomni: Beková, Dušková J., Ondruš, Dušková M.,  Kerekes, Svojanovská, Jandová, Pumpr,       

                 Dvořáček, Svobodová 

Nepřítomni: Kubálek, Měřička   

Omluveni: Zatloukal, informaci neměl Adam, Tretiník, Horká 

 

1.) V následujících měsících proběhnou volby do  výboru SKC ČLS JEP a jejich 

výsledky budou zveřejněny na Cytologickém dnu v Brně  23.9. 2010. Volba proběhne 

dvoukolově za stejných podmínek jako volby minulé, tedy budou voleni  4 zástupci  

patologů, 4 gynekologů, 3 pneumologové, jeden neurolog a jeden nelékař 

vysokoškolák a dva cytotechnologové.. Na návrh. Doc. Duškové  bude na webu 

jmenný seznam všech členů společnosti se zachováním pravidel pro ochranu osobních 

dat. Nelze uvést adresy pracoviště, protože nejsou v řadě případů známy. Členové 

budou v dopise k volbám do výboru o této skutečnosti informováni, tak aby mohli 

podle toho, jak členy SKC znají, navrhnout patřičný počet nominantů  již s uvedením 

titulu a pracoviště, aby nedošlo k záměně. Z nich pak bude v dalším kole sestaven 

návrh podle počtu získaných hlasů.  Volební komise bude ve složení MUDr. Beková, 

Doc. Dušková a doc. Adam. Dr. Beková zajistí pro volební lístky papíry 

s vodoznakem, o webové stránky se stará Mgr. Večerková a adresa, kam poslat 

volební lístky bude ještě určena. V úvahu připadá ČLS JEP nebo přímo na volební 

komisi. 

 

2.) Stanovisko SKC k probíhající diskusi o nové úpravě sazebníku výkonů: 

Ke stanovisku výboru společnosti předložila Dr.Beková  návrh, nad kterým proběhla 

diskuse všech členů výboru. Dr. Ondruš upozornil na skutečnost, že stejně jako 

agregovaný kód pro cytologii usiluje o agregovaný kód prevence i gyn.por. společnost, 

cílem je vymazat zavedené stereotypy vyšetřování, které nesmyslně odčerpávají 

prostředky ze zdrav. pojištění. Úřední tvrdost SCR kódu nezná pojem centra COP a  

ZP nejsou schopny případná neoprávněná  vykazování  opakovaných cytologii 

podchytit. S koeficientem 30% opakovaných stěrů většina laboratoří nemá problém a  

vědecká a výuková činnost by měla být hrazena z jiného zdroje nežli SCR. Dr. 

Svobodová  vidí  zdroj problémů v krajových zvyklostech  dispenzárních postupů. 

Řada  pracovišť středočeského kraje  tradičně odesílá některé pacientky se závažnou 

cervikální lézí ke konizaci  na vyšší pracoviště (modelově do Motola) a po konizaci 

tam zůstávají ještě  nějaký čas v dispenzarizaci. Laboratoř, která  cytologie pro tato 

pracoviště odečítá , tak nemá možnost úhrady. Jinde je běžné, že se pacientky vracejí 

bezprostředně po ošetření do svého regionu a sjednocení postupu na této variantě by 

problém vyřešilo. Doc. Dušková a Dr. Dvořáček upozorňují na praxi vyšších 

pracovišť udělat novou vstupní cytologii. Řešení je ve vyžádání  a revizi  předchozí 

cytologie a v předání pacientky bezprostředně po ošetření k další disp. do původní 

akreditované laboratoře. Pokud si pacientka přeje vyšetření cytologie v jiné laboratoři, 

měla by  mít možnost si tuto cytologii uhradit. Na základě diskuse byl vypracován text  

stanoviska, který je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

 

 

 



3.) Zvolení zástupce SKC na jednání o sdílení kódů Rady pro akreditaci klinických 

laboratoří ČLS JEP:  Jedná se o kód vyšetření typizace HPV a cílem jednání je 

možnost jeho sdílení s mikrobiology. Současná situace je taková, že pokud chce 

cytologická laboratoř tento kód vykazovat, musí na plný úvazek zaměstnat 

mikrobiologa se všemi mikrobiologickými kódy. Jde přitom o přístrojové vyšetření 

s jednoznačným závěrem pozitivní – negativní  a pracovní postup na tomto přístroji  je 

možné zvládnout zaškolením pracovníka cytologické laboratoře. Podle Dr. Ondruše 

neexistuje směrnice, na základě které by to musel být mikrobiolog.Jako zástupce na 

jednání byla zvolena Dr. Svobodová. 

 

4.) Stanovisko SKC k otázce znaleckého posuzování cervikálních cytologií v případě 

soudních sporů. Doc. Dušková navrhuje stejný postup jako v USA, kde je konkrétní  

sklo zařazeno znovu do SCR tak, že anonymně projde denním režimem práce   

postupně deseti cytotechnologů. Pokud je alespoň dvěma z nich též považováno za 

negativní a není vyřazeno do druhého čtení, je považováno za správně odečtené. Je 

proto třeba mít standardní mechanismy, pracovní skupinu atestovaných patologů  

neangažovaných v daném případu pro rescreening. Dr. Ondruš připomíná, že soudy 

mají své znalce, kteří vypracovávají posudky. Doc. Dušková  připomíná, že soud by 

nám neměl vnutit praxi, kdy jediný znalec hodinu prohlíží sklo, na které má 

cytotechnolog několik minut a pak vynese  verdikt, že našel  dvě patologické buňky. 

Výbor vyslovil s iniciativou Doc. Duškové souhlas a návrh postupu byl již odeslán 

Komisi pro SCR CA děložního hrdla při MZ. 

 

5.) Proběhlo cytologické školení s gynekologickou tématikou v sobotu 27.3.2010 

v Hlavově ústavu v Praze. Doc. Dušková navrhuje zapojit do přípravy školení více 

laboratoří a více přednášejících. Osud  ILFu není zcela jasný, je velká konkurence 

internetových vzdělávacích programů. V současné době se  Doc. Dušková podílí na 

české verzi cytologického kursu  Eurocytology. Zdena Svojanovská upozorňuje na 

některé nešťastné aspekty doškolování. Zástupci SKC budou jednat s MZ  o zapojení 

doškolování do kontextu mezinárodních pravidel Cytologické akademie. Doc. 

Dušková předkládá informaci z bodového systému IAC – každý cytotechnolog  doloží 

jednou za 4 roky, získání 180 bodů, z nichž více než polovinu tvoří zaměstnání. Po 

naši praxi lze  modifikovat počty bodů i čas. 

 

6.) Přípravy cytologického dne na podzim 2010 se ujala Mgr.Večerková proběhne v Brně 

23.9.2010. 

 

7.) Různé: 

A:  Dr. Pumpr  navrhuje jinou formulaci podmínky přítomnosti lékaře na pracovišti 

cytologické laboratoře. Jednání o této otázce se  na komisi MZ pro SCR Ca děložního 

hrdla se ujme Dr. Beková. Formulace ve Věstníku je nesmyslná a dává možnost, aby se v  

této podmínce uplatnilo „Kdo chce psa bít, hůl si najde“. Doc. Dušková navrhuje 

formulaci: „Lékař musí být denně přítomen, aby vyhodnotil všechna vyřazená skla pro 

rescreening a statimové stěry.“ V souvislosti s tím upozornil Dr. Dvořáček na krajový 

folklor ZP uplatňovat korko. Je požadováno nejen 60 – 80 skel na laborantku a den, ale i 

jednu laborantku na každých  7500 r.č. Tento požadavek vznikl otrockým vydělením 

podmínky pro akreditovanou laboratoř – 15 000 r.č. a současně dvě laborantky. ZP tedy 

někde požadují, aby měly laboratoře více laborantek a omezují platby. I v nápravě této 

absurdity se bude angažovat Dr. Beková. 



B: Dále proběhla diskuse o žádance na cytologické vyšetření. Přestože laboratoře  

měly  odeslat své připomínky  na komisi MZ, nebyly  tyto připomínky nijak projednány. 

Z jednání výboru SKC vyplynul následující závěr: název má býti „Průvodka k vyšetření 

gynekologické cytologie“, průvodka nemůže v souladu s podmínkami hodnotícího 

systému Bethesda obsahovat hodnocení: „Chlamydie“. Formát žádanky musí být stávající 

A5 a vlastní vzhled žádanky mohou mít laboratoře podle svých  obvyklých postupů. 

Průvodka ale musí obsahovat nepodkročitelné minimum informací tak, jak je  

v podmínkách pro odesílání výsledků do  Institutu biostatistiky a analýz do Brna.. 

Výsledky mohou být  předávány lékařům na kopii i vytištěné počítačem. Dr. Ondruš 

připomíná nevhodnou praxi popisování skel v matované části nikoli jménem pacientky, 

ale číslem a v některých laboratořích tak hrozí riziko záměny. 

C:  Členství v SKC ukončila  MUDr. Havlíčková Ivana – Liberec, do společnosti  se 

přihlásily Ing. Králová Jarmila – Třebíč, MUDr. Hatlová Jana – Litomyšl,  MUDr. 

Baltasová Ivana – Brno, MUDr. Hausnerová Jitka – Brno,  Harciníková Jana  - Ústí n. L. 

Bod bez připomínek. 

D:  Dr. Ondruš informoval o  plánovaných zkouškách  cytotechnologů v Ostravě 

10.6.2010. Zkoušející bude jmenovat MZ, návrhy pro tříčlennou komisi – Dr. Kerekes, Dr. 

Dvořáček, Dr. Beková. Členové výboru dodají Dr. Bekové do 31. května  každý deset 

preparátů různých cytologických nálezů, z nichž bude vytvořen soubor a z něho bude 

vybíráno pro každé zkoušky 20 preparátů. Skla budou v jednotlivých laboratořích na 

návrh Doc. Duškové evidována jako preparáty výukové sady, aby mohla být kdykoli 

dohledána pro event. potřeby laboratoře. Ve stejné termínu každý člen výboru navrhne 

dvě zkušební otázky multiple choice testu, ze kterých bude opět vytvořen soubor 

s možností obměny pro jednotlivé zkoušky. 

 

Kontakty na členy výboru SKC: 

 

MUDr. Alena Beková  M.I.A.C.                     bekova@cgop.cz                       603 479 144 

Doc.MUDr.Jaroslava Dušková CsC. F.I.A.C  jaroslava.duskova@lfl.cuni.cz  224 968 688   

MUDr.Jiří Ondruš  M.I.A.C                            cgop_havirov@volny.cz            604 753 799 

MUDr.Zoltán Kerekes                                     patolker@lit.cz                              

MUDr.Pavel Tretiník                                       sekretariat@biolab.cz 

MUDr.Pavel Pumpr                                         cyto.pumpr@quick.cz               732 955 483 

MUDr.Milada Dušková                                   m.dua@seznam.cz                    739 611 344 

MUDr.Eva Svobodová                                    svobodovacygy@volny.cz        723 066 388 

Doc.MUDr.Otakar Měřička CsC.                    a.slovakova@centrum.cz 

Prof.MUDr.Petr Zatloukal CsC.                     zatloukp@fnb.cz 

Doc.MUDr.Pavel Adam CsC.                         pavel.adam@likvor.cz 

MUDr.Vojtěch Kubálek  CsC.                        kubalek@fnkv.cz 

Zdeňka Svojanovská                                       patolker@lit.cz 

Eva Jandová                                                    evinajandova@centrum.cz 

RNDr.Jana Horká                                            horka@medima.cz 

MUDr.Čestmír Dvořáček                                cytogyn@seznam.cz 

Doc.MUDr.Horáček                                        jaroslav.horacek@osu.cz 

MUDr.Sobek                                                   ondrej.sobek@likvor.cz  ?? 

                                                                

PB 4.4.10 

 

Díky a zdravím, Svobodová 
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Komise pro screening karcinomu děložního hrdla při MZČR 

 

 

 

        V Praze dne 9. 4. 2010 

 

Věc: Stanovisko Společnosti klinické cytologie 

 

 

Vážení, 

 

 

Dovoluji si předložit stanovisko Společnosti klinické cytologie k probíhající diskuzi o 

nové úpravě v Sazebníku výkonů. 

 

V prvé řadě je třeba zdůraznit, že probíhající diskusí není ze strany Společnosti 

klinické cytologie nikterak zpochybňováno zavedení agregovaného kódu a tím nastartování 

programu screeningu karcinomu děložního hrdla. Naopak, ze strany naší společnosti byla 

opakovaně jasně deklarována podpora screeningového programu a jeho zavedení vnímáme 

jako obrovský přínos pro prevenci tohoto onemocnění. V této souvislosti je třeba podotknout, 

že nastavení ročního intervalu screeningových kontrol je vzhledem incidenci tohoto 

onemocnění v ČR jednoznačně adekvátní, jakékoliv prodloužení tohoto intervalu by bylo 

zcela v rozporu se zájmy pacientů. 

 

 Trváme na svém postoji, že původní úprava v Sazebníku poškozovala laboratoře, které 

byly MZČR pro screening schválené, když nedávala možnost rozlišit screening od 

diagnostických vyšetření a tyto laboratoře tedy vykonávaly a vykonávají práci, která jim není 

hrazena, přestože se jedná o povinná vyšetření, kterým podléhají pacientky, u kterých bylo 

provedeno ošetření čípku při pozitivním histologickém nálezu a stávající úpravou došlo 

k narovnání tohoto stavu a zajištění úhrady všech de lege artis skutečně vykonaných vyšetření. 

 

Přestože i nadále máme za to, že by měla být hrazena všechna de lege artis vykonaná 

vyšetření, respektuje SKC většinový názor členů Komise pro screening karcinomu děložního 

hrdla ze dne 24. 3. 2010, tedy, že stávající úpravou by mohlo dojít ke zneužití znovu 

zavedených diagnostických kódů laboratořemi, které nebyly schválené MZ ČR pro screening 

a tím k narušení celého programu screeningu. Prioritou SKC je rozvoj a zlepšování programu 

scereningu karcinomu děložního hrdla a z tohoto důvodu přijala SKC jednomyslně stanovisko 

nadále netrvat na úhradě diagnostických kódů dle Sazebníku výkonů, pokud nebude 

dostatečně zajištěno, že i tyto kódy budou moci být vykazovány pouze laboratořemi 

schválenými MZČR pro screening. 

 

Členové výboru diskutovali otázku úhrady diagnostickými kódy pro laboratoře, které 

po určitou dobu dispenzarizují pacientky předané k exciznímu výkonu ze screeningových 

laboratoří. Tato pracoviště nemají  v některých  případech (modelově FN Motol) úhradu 

agregovaným screeningovým kódem. S ohledem na pojišťovnami deklarovanou 

nekontrolovatelnost případného zneužití  diagnostických kódů  doporučuje výbor společnosti 

vracet pacientky po provedených výkonech k dalšímu cytologickému vyšetřovaní do 

akreditovaných výchozích laboratoří, popř. zavést možnost úhrady výkonu z jiných zdrojů, 

např. i pacientkou samotnou, přeje-li si být vyšetřována a dispenzarizována na pracovišti, 

které není akreditováno pro screening. 



 

K návrhu na valorizaci kódu screeningového vyšetření sdělujeme, že v průběhu 

podzimních měsíců předchozího roku se uskutečnila opakovaná jednání se zástupci MZČR 

ohledně ceny bodu za nasmlouvané výkony screeningu děložního hrdla. Oproti původním 

náznakům směřujícím ke snížení úhrad za komplement jako celek bylo dosaženo toho, že v 

případě screenigu hrdla děložního zůstala úhrada na stejné úrovni jako v roce 2009, tedy ve 

výši 1,03 Kč za bod při současném nezavedení degrese. V případě navýšení výkonů tak nic 

nebrání dalšímu nárůstu úhrad i oproti roku 2009. V této souvislosti poukazujeme na to, že 

ostatní komplement se vesměs dočkal snížení hodnoty bodu o více než 10% při současném 

výrazném zvýšení degrese (o 1/3) při dosažení stropu daného úhradami v roce 2008. Za 

stávající ekonomické situace máme za to, že není možné žádat o valorizaci kódu 

screeningového vyšetření bez zásadního zatížení zdrojů veřejného zdravotního pojištění. 

 

 

 

 

 

MUDr. Alena Beková, MIAC   Doc. MUDr. J. Dušková, CSc. FIAC 

Předsedkyně SKC     Vědecký sekretář SKC 


