
Zápis ze schůze výboru 20. 9. 2016 
 
Přítomni (bez titulů):  Svobodová, Pumpr, Kerekes, Horáček, Dušková, Dvořáček, 

Beková, Svojanovská, Večerková, Ondič, Dvořáčková, Šnorek, 
Sobek (celkem 13) 

Omluveni: Jandová, Jirešová, Adam, Měřička 
 
 
I.  Kontrola  zápisu z minulé schůze 
V bodě 6 je třeba dopracovat  definitivní text odpovědi  k požadavku na personální 
minimum odbornosti 820 a 817. S ohledem na to, že stávající požadavek v odbornosti 820 
byl minimálně jedna laborantka se zvláštní odbornou způsobilostí nebo se specializovanou 
způsobilostí na 15 tisíc skel, jeví se požadavek v odbornosti 817 na úvazek laborantky 
s příslušným vzděláním minimálně 1,2 jako nesmyslný. Laboratoře gynekologické cytologie 
vykazují kódy v odbornosti 817 jen v malém procentu. V duchu této skutečnosti bude 
dopracován i text odpovědi pro MZ, zajistí Dr.Beková a Mgr.Večerková.  Spolu s novým 
Věstníkem, který zřejmě vyjde ještě v tomto roce, bude v odbornosti 820 změněn požadavek 
na personální zajištění  laboratoří a počet laborantek bude vyšší s ohledem na vyšší počet 
požadovaných RČ/rok. 
 
II.  Zpráva z jednání komise MZ ČR pro SCR Ca cervixu 
Dr. Beková informovala o změnách  Věstníku, který by měl vyjít v tomto roce s účinností od 
ledna 2017. Gynekologické cytologie se týká změna počtu  požadovaných rodných čísel pro 
akreditované laboratoře za rok, jedná se o zvýšení z původních 15 000 na 20 000. Další 
změnou je garance nasmlouvání výkonu HPV testace pro všechny akreditované laboratoře 
bez omezení počtem vyšetřených skel za rok, pokud o tento kód požádají a splní ostatní 
požadavky na provedení typizace HPV. Třetí změnou je požadavek na hodnocení 
cytologických preparátů vždy podle nejnovější verze systému Bethesda, tedy v současné 
době se jedná o verzi 2014. Na komisi MZ byl vznesen dotaz na počet  možných vyšetření 
HPV  typizace u jedné ženy během jejího života. Podle závěru komise lze vyšetření 
v indikovaných případech provést vícekrát než dosud deklarovaný počet 5, ale je třeba 
dodržet interval maximálně jednou za rok a žádost na úhradu případných dalších vyšetření 
( 6....) je třeba odeslat reviznímu lékaři příslušné ZP. Na komisi byl dál vznesen požadavek 
na uznávání mezinárodních zkoušek cytotechnologů. 
 
III. Cytotechnologické kurzy v Ostravě 
Ostravská univerzita má  pro školu pro cytotechnology  akreditaci do roku 2020. Garantem 
je Doc. Horáček, cena ročního kursu je 20 000 Kč, ale již druhý rok není dostatek 
přihlášených uchazečů. Pro laborantky, které se mohou jen obtížně uvolnit z pracoviště, by 
byl řešením týdenní tutoriál před zkouškami. Kontrola docházky se na kurzu neprovádí, je 
třeba jistit, zde je stanovena  nějaká podmínka pro účast na týdenních školeních v rámci 
ročního kurzu, případně zda je možné po uhrazení příslušné částky složit pouze zkoušky. 
Bude vznesen  dotaz na proděkanku LF OU Mgr. Ivonu Zavackou, Ph.D., která má 
akreditační spis pro celoživotní vzdělávání. Následně bude upřesněno, zda lze vykonat 



pouze zkoušku ev. za jakých podmínek. Tuto informaci výboru podá  doc. MUDr. 
Dvořáčková, Ph.D. 
Absolvováním kurzu pro cytotechnology Ostravské univerzity získá laborantka zvláštní 
odbornou způsobilost, zatímco v Brně byla výstupem z kurzu specializovaná způsobilost 
v oboru cytodiagnostiky. Ani pro tyto kurzy ale není dostatečný počet uchazečů pro jejich  
otevření. Další možností vzdělávání nabízí cytotechnologům Plzeň, prezentace těchto kurzů 
bude na www. SKC. 
 
 
IV. Zpráva z jednání ČIA 
Prof. Dušková předala informaci o tom, že  stran zkoušek a  sdílení kódů v oboru plicní 
cytologie a cytologie likvorů byla nalezena shoda s odborností PAO. V otázce personálního 
obsazení laboratoří připouští ČIA funkci garanta se zajištěním nutné dostupnosti, resp. 
dojezdové vzdálenosti na pracoviště. Možnost detašovaných pracovišť není zatím uzavřena. 
V otázce EHK má  ČIA požadavek, aby hodnocení  závěru shoda-neshoda řešila třetí osoba. 
 
V. Evropský cytologický kongres 
Prof. Dušková připomíná vhodnost jmenování mezinárodního zástupce ČR pro 
cytotechnology. Předpokladem je jazyková výbava a možnost každoroční účasti na 
Evropském cytologickém kongresu. 
 
VI. Přihlášky a ukončení členství v SKC 
Do SKC byly přijaty Ing. Renáta Kučerová, Damier s.r.o. a Jitka Šimková, Topelex s.r.o. 
Členství bylo zrušeno Bc. Markétě Kolmanové (na vlastní žádost). 
 
VII. Různé 

a) Závěry jednání o kvalifikační záležitosti cytotechnologů, které řešila Mgr.Večerková, 
budou zveřejněny na webu společnosti. 

b) Plenární zasedání SKC proběhne na závěr dnešního cytologického dne. 
c) Přednášky přednesené na cytologickém dnu budou zveřejněny na webu 

společnosti. 
 
Součástí zápisu je prezenční listina s podpisy účastníků. 
 
 
 

Zapsala MUDr. Eva Svobodová 


