
Podmínky pro získání 
„Osvědčení k provádění  neurologické cytologie / cytologie likvoru“ 

 

Počet cytologických vyšetření likvoru na jedno „Osvědčení“: max. 5000/rok 

Podmínky pro udělení Osvědčení: 

- dvouletá praxe s hodnocením nejméně 500 vyšetření (vzorků likvoru) pod gescí 
neurologa s licencí, nebo patologa. 

- účast na vzdělávacích akcích se zaměřením na problematiku likvoru a chorob CNS 
- podstoupení zkoušky pro ověření odborné způsobilosti v cytologii likvoru před 

smíšenou komisí (s účastí patologa a neurologa) 
 

a) Osvědčení platné pro neurologickou cytologii v plném rozsahu 
i) atestace / specializovaná způsobilost z neurologie  
ii) roční počet nejméně 200 vyšetření likvoru na pracovišti 
iii) konzultace nově diagnostikovaných neoplázií  v likvoru patologem 
iv) opravňuje ke stanovení cytologické diagnózy I., II., III. stupně obtížnosti 

v likvoru, tj. stanovení normálního nálezu (dg. I. stupně obtížnosti), 
zánětlivé nebo jiné nenádorové afekce (dg. II. stupně obtížnosti) a 
nádorové afekce (dg. III. stupně obtížnosti) 

b) Osvědčení platné v limitovaném rozsahu 
i) lékař, příp. VŠ nelékař s atestací/ specializovanou způsobilostí v oboru 

hematologie, klinické biochemie, imunologie, lékařské mikrobiologie  
ii) roční počet nejméně 100 vyšetření likvorů na pracovišti 
iii) Pro stanovení cytologické diagnózy III. stupně obtížnosti (tj. stanovení 

nádorové afekce) musí být gesce odborníkem s plnou licencí, resp. 
patologem. 

c) Osvědčení platné pro screening  
i) lékař nebo VŠ pracovník ve zdravotnictví bez specializované 

způsobilosti/ atestace; zdravotní laborant způsobilý k výkonu povolání 
bez odborného dohledu. 

ii) vyřazení diagnostických výkonů (tj. nelze provádět stanovení 
cytologické diagnózy I. - III. stupně obtížnosti). 

d)  vyšetření likvoru urgentní (cílené na dg. bakteriální meningitis a 
intrakraniálního krvácení) může v urgentních situacích provést rovněž lékař 
nebo VŠ pracovník s Osvědčením platným pro screening, jak je definováno v 
bodu c).   

e) vyšetření likvoru cytologické je kompetentní diagnosticky zhodnotit v plném 
rozsahu též patolog s atestací/ specializovanou způsobilostí. 
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