
Zápis ze schůze výboru Společnosti pro klinickou cytologii 13.12.2007 
 
13.12.2007 v Praze, CGOP Kateřinská 7 
Přítomni: Beková, Dušková J., Kobilková, Tretiník, Horáček, Adam, Večerková, Hortíková, 
Svojanovská, Jandová, Dvořáček, Kerekes, Svobodová 
Omluveni:  Dušková M.  
Nepřítomni: Horká, Kubálek, Zatloukal, Měřička 
 
1) Informace o externím hodnocení kvality : Mgr. Večerková informuje o tom, že Ing.Budina 
(SEKK) si představoval řešení př. jako cytologii liquoru. Do laboratoří by se prostřednictvím 
SEKK 2x ročně rozesílaly nafocené preparáty předané odborným garantem společnosti klin. 
cytologie. Po vyhodnocení by laboratoře  zaslaly preparáty zpět Ing. Budinovi do SEKK, kde 
by byly odpovědi zhodnoceny. Zbývalo by dohodnout počet kontrolních vzorků a stanovit 
odborného garanta. 
Připomínky: 
Adam: obtížně srovnávat liquor  s gynekologickou cytologií,  k vyšetření  liquoru patří i řada 
biochemických a hematologických vyšetření. U cytologie nutno vyšetřit celé sklo. 
Horáček: cytologii nelze hodnotit jako biochemický vzorek, musí být posílána skla, ne foto. 
Laboratoř musí mít možnost hodnotit celé sklo. 
Dušková: lze postupovat jako u forenzních řízení v USA, kde jsou stanovena jasná pravidla, 
která se dodržují. Lze pořídit př. virtuální skla. Měla by být posílána 1x ročně. 
Tretiník: nevytvářet jiné cesty, lze se poučit tam, kde to funguje. 
Závěr: vyjdeme ze zavedených metod externí kontroly kvality mezinárodní cytologické 
společnosti nebo jiných zahraničních společností. 
 
2) Aktuální otázky jednání MZ ohledně vykazování gyn.cytologií: Dr.Beková informuje o 
posledním jednání na MZ, kde se účastnily s Doc. Duškovou. Pro rok 2008 se počítá se 
zavedením SCR kódu pro cytologické vyšetření stěru z děložního hrdla, který by  bylo možno 
vykázat ZP lx ročně na l rodné číslo. Jeho hodnota by měla být cca 200,- Kč a vyšetření by 
nešlo do indukované péče odesílajícího gynekologa. Opakované vyšetření v průběhu 12ti 
měsíců by se vykazovalo podle stávajících kódů a do indukované péče by se započítalo. 
V současné době je v platnosti Věstník MZ částka 7/2007 , která obsahuje nepodkročitelná 
minima pro zařazení laboratoří do SCR programu. 
Připomínky:  
Dušková: není centrální registr , kde by bylo lze ověřit, zda pacientka měla v kalendářním 
roce již účtován SCR kód. V souvislosti s migrací pacientek lze očekávat, že řada vyšetření 
nemusí být ZP uznána a proplacena. Od odesílajících gynekologů nelze spoléhat na validní 
informace. 
Schůze výboru proběhla 13.12.07, do dnešního dne se mi nepodařilo získat  věrohodné 
potvrzení o tom, že výše uvedené v bodě 2) skutečně platí. Dr.Beková do vánočních svátků 
nedostala žádnou zprávu z jednání MZ. 
 
3) Registrace cytotechnologů s nezdravotnickou maturitou:  o problematice informuje Doc. 
Horáček: jedná se o 14 osob. Na MZ byl odeslán návrh na Specializační kurs , jehož cílem je 
získání způsobilosti k výkonu povolání cytotechnologa. Kurs by probíhal po dobu 24 měsíců  
na Zdravotně sociální fakultě Ostravské university, byla stanovena odborná náplň,  vyučující, 
jednotlivé předměty a počty hodin a ekonomická rozvaha ( podle počtu lidí  by se jednalo o 
částku cca 10 –14 000,- Kč ). Připomínky MZ : nemělo by se jednat o  specializační ale o „ 
akreditovaný“ kurs, do konce ledna 2008 zašle MZ připomínky, které bude třeba 
zakomponovat  a snad v březnu by bylo možné zahájit kurs. 



Pro kurs, který vede Dr. Ondruš, bude MZ opět požadovat schválenou akreditaci. Do dalšího 
kursu je přihlášeno 20 lidí. Certifikát Evropského projektu povolání cytotechnologa zdrav. 
poj. uznávají. Doc. Horáček upozorňuje, že na VŠ báňské v oboru biomedicínský  technik je 
pouze  ve dvou semestrech  zdravotnická náplň, ale absolventi jsou oprávněni pracovat ve 
zdravotnictví. 
 
4) Cytologický den v Kladně byl hodnocen kladně J. Zúčastnilo se 211 osob a čistý zisk byl 
poukázán  Purkyňově lék. společnosti. Dr.Tretiník žádá o odměnu pro pracovnice, které 
zajišťovaly hladký průběh  Cytologického dne. Dr. Beková odešle žádost na spol. JEP. 
 
5) Průběh zkoušek v Ostravě: všechny účastnice kursu zkoušky složily úspěšně, připomínky 
byly k tomu, že bude pro příští rok vhodné obnovit znění otázek v testu, diapozitivy i 
konkrétní skla. Skla se zánětlivými nálezy dodá Dr.Svobodová, další budou vybrána z lab. 
Dr.Bekové a Duškové. 
 
6) Školicí akce cytologie GIT  3.11.07 měla velmi dobrou úroveň. 
 
7) Pro rok 2008 jsou připravené  školicí akce s tematikou gynekologické cytologie 29.3. 
v Hlavově ústavu v Praze a  negynekologická cytologie 1.11.08 zřejmě s tematikou cytologie 
liquoru, domluví se  ještě s Doc.Adamem. 
 
8) Do SKC se nově hlásí dvě laborantky -  Hajná Renata z Prahy a Bláhová Jaroslava  
z Dobříše, přijetí schváleno jednohlasně. 
 
9) Různé  
    - Dr.Beková: předsednictvo ČLK zaslalo výboru SKC návrh na  ustanovení regionálního 
konsultanta odborné společnosti, který by se  zúčastňoval znaleckých komisí, výběrových 
řízení, odborného posuzování technického vybavení… Protože se jedná o regionální zástupce, 
výbor SKC navrhuje  Doc. Horáčka pro Severní Moravu, Dr. Hortíkovou pro Jižní Moravu, 
Dr. Kerekes pro Východní Čechy, Dr. Bekovou pro Středočeský  region a Prahu a pro zbytek 
Doc. Duškovou. 
 
   -Dr. Beková: Podle  posledního jednání na MZ není akreditace povinností. Lze ale očekávat, 
že výhledově může být a je dobré, aby se laboratoře postupně připravovaly. NASKL zatím 
nemá vyškolené auditory a nelze zatím tedy ani oficiální audit získat. Zatím jsou pro školení 
auditorů přihlášeni dva zájemci. Na www.naskl.cz lze vyhledat podrobnosti k auditům I a II. 
 
   - Mgr. Večerková:  pro připomínkové řízení k vyhl. o kreditním systému pro osvědčení 
k výkonu zdrav.povolání bez odborného dohledu byl  rozeslán podkladový materiál MZ ( je 
v příloze). Ze seznamu pracovníků v oboru zdravotnický laborant vypadla  klinická cytologie.  
Dále v § 3 odst. 1  došlo proti původnímu znění ( §3odst 2) ke změně v tom smyslu, že  za 
účast na semináři náleží l kredit, nejvíce však 10 kreditů za registrační období. ( Předch. 
text: Za účast na inovačním kursu nebo školicí akci náleží 1 kredit za každý započatý den , 
nejvíce však 10 kreditů). Výbor SKC s tímto zněním nesouhlasí a pro další jednání ve vnějším 
připomínkovém řízení zmocňuje Mgr. Večerkovou. 
 
V Příbrami 29.12.2007                                                     zapsala Dr. Svobodová 

http://www.naskl.cz

