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21.6.2007 v Praze, CGOP Kateřinská 7 
Přítomni: Beková, Dušková J., Kobilková, Tretiník, Horáček, Adam, Večerková 
(zast.Dr.Hortíkovou), Svojanovská, Jandová, Ondruš, Dvořáček, Svobodová 
Omluveni:  Hortíková, Dušková M , Kerekes 
Nepřítomni: Horká, Kubálek, Zatloukal, Měřička 
 

1) Dr. Beková informovala o jednání  Rady pro akreditaci klinických laboratoří dne 
11.6.2007. Registrované laboratoře v NASKL musí po roce registraci obnovit a po 
dalším roce musí požádat o audit, nebo budou z registrace vyřazeny. Po auditu I. 
následuje po dvou letech audit II, přičemž zatím není jasné, zda budou výsledky auditů 
nějak zohledňovat zdrav.pojišťovny. Dr.Tretiník upozorňuje, že v nových rámcových 
smlouvách je zmínka o případné akreditaci. Neoficiální  údaje hovoří o tom, že 
NASKL a ČIA si budou navzájem audity uznávat, že bude možné mít např. audit I u 
ČIA a II. u NASKL. Ale právě tak se může stát, že v budoucnu převezme kompetence 
min.zdrav.  Dr. Adam upozorňuje, že NASKL nemá na rozdíl od ČIA národní statut. 
Existuje i možnost auditu podle norem NATO, které mají mezinárodní platnost. Dr. 
Ondruš informuje, že neexistuje  povinnost a právní úprava aktu akreditace. 
V současnosti je to jen otázka  osobní prestiže. Min. zdrav.  neuznává ani  akty 
kvalifikací, vydávané ČLK, zatím na ně ale slyší zdravotní pojišťovny a zohledňují  je 
ve smluvních vztazích. 

 
2) Dr. Beková připomíná důsledné dodržování podmínky nesdělovat výsledky cytologii 

telefonicky laborantkami. Dají se očekávat pokusy investigativních žurnalistů  získat 
informace  uvedením pracovníků laboratoře v omyl. Pokud si  odesílající 
gynekologické pracoviště volá pro výsledek, je lépe volat zpět na známé číslo. Ke  
sdělování výsledků laborantkami připomíná Dr. Ondruš, že pro interpretaci výsledků 
tomu, kdo požaduje, je kompetentní pouze ten, kdo  výsledek podepsal, tedy lékař. 
Nicméně p. Svojanovská  má z doškolovacího střediska v Brně jiné informace, že 
v případě nepřítomnosti lékaře může laborantka výsledky cytologie sdělit sama. 
Dr.Ondruš dále upozorňuje na to, že i předávání výsledků elektronickou poštou není 
právně čisté. Pokud jde o uchovávání výsledků, uvádí Dr. Dušková znovu požadavky 
standardu, tedy negativní skla a žádanky 5 let, suspektní skla a žádanky 10 let. 
Skartační podmínky jsou navíc součástí akreditačního řízení (Dr. Ondruš). Dr. Beková 
uvádí, že do konce roku 2007 se má výbor vyjádřit k eventuelním modifikovaným 
metodám barvení, které se historicky používaly v některých laboratořích.. Výbor se 
shoduje, že ve standardu  neexistuje žádná výjimka pro barvení. 

 
3) Jednání s pojišťovnami – vykazování lokalit.Ve Vsetíně odmítla revizní lékařka 

vykazování  cytologií podle dohody lx barvení, 2x odečet (exo, endo) a nepřijala ani  
vysvětlení Dr. Ondruše. Dr. Dušková  a Dr. Beková vypracovaly za výbor  podrobný 
rozbor a stanovisko k problematice a jednání zatím dál probíhají.  K situaci ještě uvádí 
Dr. Ondruš, že nemáme stanovenu cenu cytologie a trvá chronický problém , kdy je 
nomenklaturou ICD dáno, že se stejným intelektuálním úsilím vykazuje jedna 
laboratoř za sklo 70 Kč  a jiná  př. 400 Kč , což je dáno rozdíly ve výkonech 
odborností PAO a Klinické cytologie. Není v silách žádného jednání tuto situaci 
změnit. K revizním lékařům ještě dodává, že jsou to často lékaři  naprosto odtažitých 



oborů (př. praktici), kteří problematice  anatomie ženského  genitálu  a onkologické 
cytologii nemohou rozumět a složitou problematiku, jak byla výše popsána, ani 
pochopit. 

 
4) Výsledky jednání na MZ v otázce registrace cytotechnologů přednesl Dr. Horáček. 

Poslední ohroženou skupinou jsou cytotechnologové s nezdravotnickým vzděláním, 
tedy maturitou př. na gymnasiu a  nebo obchodní akademii…Bez dalšího mohou žádat 
o přiznání způsobilosti krom  laborantů  i ti, kteří mají způsobilost jiné odborného 
pracovníka ve zdravotnictví (obory s biologickým nebo chemickým nebo 
farmaceutickým zaměřením, dietní sestra aj.) a mají následně cytologický kurs na 
Ostravské universitě u Dr. Ondruše. Stejně tak absolventi VŠ s titulem RNDr. Žádost 
se zasílá na MZ (ředitelka odboru vědy a vzdělávání Mgr. Eva Prošková, Palackého 
nám. 4, 120 00 Praha 2) a  způsobilost je přiznávána podle § 96 odst.1 zákona č. 
96/2006 Sb. Pracovníci s nezdravotnickou maturitou se mohou od zimního semestru 
t.r. přihlásit do specializačního akreditačního kursu, pro  který získala v květnu 2007 
od MZ akreditaci Ostravská universita. Kurs má obecně zdravotnickou náplň 
stanovenou  MZ, trvá jeden  rok vždy jeden víkend v měsíci. Dr. Horáček má seznam 
předběžných uchazečů o tento kurs a ti budou obesláni. Ostatní se mohu přihlásit na  
Zdravotně sociální fakultě University v Ostravě (www.osu.cz). Na půdě fakulty 
probíhá i Cytologický kurs Dr. Ondruše, kam jsou přijímáni již jen zdravotničtí 
maturanti. K žádosti o přijetí doloží dosažené vzdělání, dobu praxe a vyjádření 
vedoucího pracoviště, kde pracují. 

 
5) Noví uchazeči o členství v SKC: 
     Tesaříková Blanka, Komárková Ivana, Svobodová Romana, Škvařilová Jitka,  
     Pindryčová Alena , Vašínová Lenka, Kučerová Renata, Uhrová Ivanka, Carbolová  
     Alena, Bubrínová Iva  -  Všichni byli přijati za členy  jednohlasně. 

 
6) Reparáty  ze zkoušek v Ostravě – Veterinárnímu lékaři nebylo bez gynekologické 

praxe schváleno složení zkoušek, jedna z laborantek se reparátu nezúčastnila, druhá 
opravnou zkoušku složila. 

 
7) Školicí akce  gyn. cytologie 31.3.07  byla po odborné stránce hodnocena velmi kladně. 

Výhrady byly vzneseny  k přidělení kreditních bodů. Pro laborantky to byl pouze 
jeden bod, pro lékaře 30. Dle informace p. Svojanovské  se bodové hodnocení odvíjí   
i např. od názvu akce (konference x školení), rozdíl mezi počtem kreditů pro 
laborantky a lékaře je vysvětlován  různými požadavky na počet kreditů za příslušné 
období pro středo a vysokoškoláky. Žádost o zařazení akce pro laboranty do 
oficiálního vzdělávání lze zaslat do Brna  Mgr. Večerkové (Sanatorium Helios),  
veškerý postup je uveden na www.cyt.cz, sekce "Pořádání vzdělávacích akcí" . 
Žadatel (pořadatel akce) podá žádost o vydání souhlasného stanoviska (formulář 
nalezne na zmiňované stránce uvedeného webu), tu odešle poštou či elektronicky na 
tamtéž zmíněnou adresu a do 2-4 týdnů obdrží souhlasné stanovisko, pokud jsou 
splněny všechny náležitosti. Dále je pracovnice registru informována o vydaném 
stanovisku, ale již nic dále neschvaluje, to je plně v kompetenci naší společnosti. 
Pokud má někdo i nadále nejasnosti, je možné  kontaktovat Mgr. Večerkovou přes 
vzdelavani@cyt.cz a domluvit se individuálně. Dr. Svobodová informovala o komisi 
při ČLS JEP, které předsedá Prof. Blahoš a  která se snaží odstranit rozdíly 
v přidělovaných počtech kreditů pro středoškoláky a vysokoškoláky. P. Svojanovská  
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vyslovila obavu, že současné nastavení  přidělování kreditů povede k nutnosti získávat 
kredity na akcích, které s příslušnou odborností nemají nic společného. 

8) Cytologický den 26. – 27.9.2007  - organizace se  ujal Dr.Tretiník  se spolupracovníky 
v Kladně a informoval o stavu přípravy akce. Dr.Dušková ještě zaurguje slovenské 
kolegy . P. Svojanovská upozornila, že v nemocnicích nemusí být pracovníci 
laboratoří členy SKC a nemuseli tedy dostat avízo na cytologický den. Finální 
program bude rozeslán v polovině srpna. Jako poslední bod gynekologického bloku 
bude zařazena plenární schůze SKC. 

 
9) Připravované  školící akce : poslední srpnový víkend  Sjezd  českých a slovenských 

patologů a histologických laborantek v Rožnově pod Radhoštěm ,  cytologie GIT 
3.11.2007 ( přihlášky IPVZ ) ,  HPV in Human  Pathology  Congress 1.- 3. 5. 2008 
Praha – ( www.hpv2008.org ). 

 
10) Různé: 
      Dr Horáček :  součástí atestační zkoušky  PAO je gynekologická cytologie.  

            Některá okresní pracoviště  PAO gynekologickou cytologii  neodečítají . Navrhuje 
            situaci řešit smlouvou s regionální cytologickou laboratoří, že na pracovišti bude  
            možné naprohlížet požadovaný počet skel. Výbor s tímto řešením souhlasí . 
             
            Dr. Adam  má zájem přednášet cytologii liquoru  v rámci kursů na Ostravské   
            Universitě, Dr.Horáček  bere na vědomí a další na základě domluvy. 

   
 
 
 

Zapsala Svobodová Eva 
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