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EDITORIAL

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Skončily prázdniny, žáci zasedli do školních lavic, většina z nás již vzpomíná na dovolenou jako na něco
značně vzdáleného, končí okurková sezóna. Během okurkové sezóny se většinou nic neděje. 
Bylo tomu tak? 
Letos jsem si nevšiml, že by okurková sezóna proběhla. Mám dojem, že se toho stalo velmi mnoho 
a jistě bude mnoho důležitého v brzké době následovat. Toho dobrého a bohužel i toho špatného. Padla
vláda a vznikla „znovuvláda“, jejíž premiér je sociální demokrat a myslí to (co?) upřímně. Možná fakt,
že máme (jestli dobře počítám) současně tři placené ministry zdravotnictví. Výkon ministerstva bude této
skutečnosti jistě odpovídat. Skončila olympiáda, slavili jsme zlato, ale i oželeli zklamání. Fanatici ve
jménu náboženství zmasakrovali děti, ty děti, které většina z nás v žebříčku hodnot staví na nejvyšší
místo. Jsme v Evropské unii, ale očekávání eurooptimistů se zatím nenaplnila. Jednoduchý způsob vyka-
zování zdravotní péče poskytnuté pojištěncům českých zdravotních pojišťoven ostře kontrastuje s katastro-
fálním systémem vykazování péče „občanům EU“, ať už našim „pendlerům“ či cizím státním přísluš-
níkům. Těžko si lze představit komplikovanější a byrokratičtější způsob než stávající, nutící lékaře za
směšnou úhradu zdravotních výkonů odvést nesmyslnou práci plnou papírů, které budou úředníci
zdravotních pojišťoven opět náročně zpracovávat a někdy v budoucnu za ni dostane zdravotnické zařízení
zaplaceno. Jímá mě hrůza z představy, že tento postup je považován našimi úřady za normální. Zřejmě
to nebude jediný případ, kdy náklady na fungování systému jsou větší než zisk, nemluvě o smysluplnosti
takového činění. 
Ve vztahu se zdravotními pojišťovnami panuje t.č. klid, možná je to ale klid před bouří. Půlroční refe-
renční období a platba v šestinách celkové úhrady vcelku zaručuje při práci stejným stylem stejnou
úhradu jako v loňském roce, při větším pracovním úsilí za předpokladu většího počtu ošetřených unicit-
ních pojištěnců úhradu vyšší (ač později doplacenou), při poklesu samozřejmě nižší. Bohužel, změna
přerozdělování zdravotního pojištění mezi zaměstnaneckými pojišťovnami a VZP zřejmě povede 
k výraznému zhoršení finanční situace zaměstnaneckých pojišťoven a lze očekávat další zpožďování
plateb. Zlepšení situace ZP v důsledku navýšení platů a snížení nezaměstnanosti při současné „podpoře
podnikání“ a zvyšujícím se počtu důchodců lze asi těžko v dohledné době očekávat. 
A nakonec ještě volby, v letošním roce už kolikáté. Nemyslím ani eurovolby, ani další očekávaná klání
na naší politické scéně. Budou se konat volby do výboru ČGPS. Jako v každých volbách platí známé
doporučení: kdo nevolí, ať si nestěžuje. Jako po každých volbách pak bude platit, že pokazit se dá mnoho
věcí velmi rychle, napravení maličkostí trvá velmi dlouho a je nesmírně obtížné.  
Co si tedy popřát?  
Dobrou volbu.
A nejen v ČGPS.
Na setkání s vámi se při další příležitosti těší

Jan Nový
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XXI. doškolovací seminář SSG ČR ve spolupráci s firmou Zentiva
4. 9. – 5. 9. 2004, Brno, hotel Myslivna

Poprvé jsme pořádali doškolovací seminář s hlavním partnerem firmou Zentiva, po druhé jsme se vrátili
na „místo činu“, do hotelu Myslivna, kde jsme již doškolovací seminář jednou pořádali s jinou firmou
před dvěma lety.
Vyšlo snad všechno. Počasí, termín i lokalita byly zvoleny výborně, odborný program byl vybrán 
a připraven skvěle, o čemž svědčí mimo jiné i vysoká účast posluchačů v sále a bohatá diskuse ke každé
přednášce byla jistě inspirující.
Osvědčil se model komprese přednáškového bloku do sobotního dopoledne. Všichni přednášející, ať již
byli vybráni firmou Zentiva nebo SSG, se zhostili svého úkolu excelentně.
Naši tradiční přednášející - prof. Roztočil, prim. Skovajsová a doc. Unzeitig, byli vhodně doplněni kole-
gy z kooperujících oborů prim. Gregorem z genetického oddělení Thomayerovy nemocnice v Krči 
a Dr. Chudáčkem z Příbrami.
Odpolední outdoorové aktivity, které připravila firma Zentiva, posunuly naše znalosti o sobě samých.
Kolik z nás dosud viselo na laně, natož na něm spolupracovalo, házelo nože, sekyry apod.?
O zábavu se postarala a značnou část účastníků společenského večera rozhýbala kombinace reproduko-
vané hudby a živé kapely Doctor P.P. Výborný raut, kterému nebylo konce, doplněný přívlastkovými víny
od našeho nového dodavatele pana Lukeše, byl vynikajícím zážitkem pro všechny přítomné.
Ti, kteří se semináře zúčastnili, mi dají jistě za pravdu, že termín, místo konání i spolupořádající firma
byly zvoleny výborně, a spolu se mnou doufají, že se z něj stane tradice. 
Dobrou náladu na Myslivně nepokazilo ani nekorektní jednání firmy Schering, která ve stejném termínu
pořádala firemní akci v Poděbradech. 

Aleš Skřivánek
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Přehled nejdůležitějších jednání od vydání posledního Zpravodaje
11. 6. 2004 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening ca cervixu
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Diskutován začátek pilotního projektu, který by se měl rozběhnout ve 3 okresech ČR od 1. 10. 2004.
Přetrvává zatím problém v úhradě cytologických preparátů. V případě nedosažení dohody všech
zúčastněných by MZ ČR mohlo o úhradě rozhodnout ve veřejném zájmu. Náš zástupce opakovaně
tlumočil zásadní nesouhlas odborné společnosti i profesního sdružení s případnou rajonizací cyto-
logických laboratoří.

21. 6. 2004 Praha MZ ČR - jednání s ministrem zdravotnictví o koncepci oboru
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák, A. Skřivánek
Ministr zdravotnictví Kubinyi oslovil odborné společnosti, aby s ministerstvem spolupracovaly při
tvorbě koncepce zdravotnictví. Jednání bylo ze strany ministra a jeho náměstků velmi vstřícné 
a konstruktivní, na většinu problémů byla kupodivu názorová shoda. Zcela jistě lze podpořit snahu
ministra o redukci lůžkového fondu a počtu lůžkových zařízení na základě kritérií, na jejichž tvor-
bě se budou podílet odborné společnosti. Shoda byla rovněž v potřebě najít spektrum výkonů 
a služeb, za které by bylo možné požadovat úhradu pacientkou. Ministr má totožný názor s našimi
zástupci na problematiku činnosti porodních asistentek. Ministr rovněž přislíbil naší organizaci
podporu při snaze o vytvoření samostatného segmentu. Celkový dojem z jednání byl proti
očekávání velmi pozitivní.

22. 6. 2004 Praha ČSK - jednání Koalice ambulantních lékařů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Diskutovalo se o tom, jak dále postupovat v akci „oranžové lístky“, ve které poskytovatelé upo-
zorňují VZP, že neplní smluvní závazky. Cílem akce má být tlak na vládu, aby se zabývala situací
ambulantních zařízení a aby její zástupci ve správní radě VZP nepožadovali uplatnění penále na
poskytnutou a proplacenou péči v uplynulých letech. Členové Koalice se shodli na tom, že akce
nesmí vyznít jako útok na VZP a systém zdravotního pojištění. Dalšími tématy byla připravovaná
schůzka zástupců Koalice s ministrem zdravotnictví, smlouva o sdružení, návrh na instituciona-
lizaci Koalice, rostoucí tlak nemocnic na politiky i zdravotní pojišťovny a přetrvávající problémy 
s účetnictvím zdravotnických zařízení. Naši zástupci otevřeli mimo jiné problematiku dodatků ke
smlouvám, týkajících se ošetření občanů států EU. Tyto dodatky, které některé zdravotní pojišťovny
rozesílají, nebyly tématem Dohodovacího řízení a zástupci poskytovatelů s nimi zatím souhlas
nevyslovili. Podpis takových dodatků je osobní věcí každého poskytovatele. Je nutné si uvědomit,
že kdo takový text podepíše, zavazuje se, že nebude po občanech států EU požadovat zaplacení
hotovosti za poskytnutou péči.

23. 6. 2004 Praha Poslanecká sněmovna - jednání s ministrem zdravotnictví ČR
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Věcné jednání ve dvou. Hlavními tématy byly:
- situace v primární péči a postavení ambulantních gynekologů v rámci primární péče,
- zapojení gynekologů a porodníků do screeningových programů v ČR,
- perspektivy spolupráce odborné společnosti a profesní organizace s MZ ČR.
Ministr opakovaně přislíbil podporu naší snaze o vytvoření samostatného segmentu a při realizaci
screeningových programů.

29. 6. 2004 Praha VZP - jednání s ředitelkou VZP Ing. J. Musílkovou
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupce SSG ČR diskutoval s ředitelkou VZP o obtížích při prosazování samostatného segmentu
pro ambulantní gynekology. VZP opakovaně deklarovala podporu, překážkou je stále vyhýbavý po-
stoj některých zaměstnaneckých pojišťoven. Dalším tématem byl screening karcinomu děložního
hrdla, kde přetrvávají nezdůvodnitelné rozdíly v  úhradách za cervikovaginální stěr jednotlivým 
laboratořím.
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Náš zástupce rovněž navrhl možnost zapojení ambulantních gynekologů do screeningu kolorektál-
ního karcinomu a možnost vyšetření CRP v gynekologických ambulancích.

21. 7. 2004 Praha sál VZP Na Perštýně - jednání s představiteli zdravotních pojišťoven o možnostech
vzniku samostatného segmentu ambulantních gynekologů
Za SSG ČR přítomni V. Dvořák, A. Stará, A. Skřivánek
Zatím nejreprezentativněji navštívené jednání k uvedené tématice, byli přítomni ředitelé takřka
všech zdravotních pojišťoven. Na mnoho okruhů uvedené problematiky měli všichni přítomní
shodný názor. Představitelé většiny zaměstnaneckých pojišťoven ale tvrdili, že všech pozitivních
změn lze docílit v rámci dosavadního segmentu ambulantních specialistů. K tomuto tvrzení byli
velmi skeptičtí zástupci SSG ČR a VZP. Ředitelka VZP konstatovala, že ji argumenty zástupců
zaměstnaneckých pojišťoven připadají shodné, jako na začátku debaty o problému před dvěma lety.
Jako nepřijatelný hodnotili naši zástupci návrh zaměstnaneckých pojišťoven na vznik jednoho seg-
mentu primární péče, který by zahrnoval stomatology, praktické lékaře pro dospělé, praktické
lékaře pro děti a dorost a ambulantní gynekology. Tento krok by dle našeho názoru mohl ohrozit
existenci ambulantní gynekologie jako takové. Závěrem dlouhého vyčerpávajícího jednání, na jehož
začátek museli naši zástupci 3 hodiny čekat, bylo vytvoření týmu, který připraví společný návrh
zdravotních pojišťoven, k němuž se pak SSG ČR vyjádří.

3. 8. 2004 Praha VZP - jednání s představitelkou oddělení koncepce úhrad ÚP VZP
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Zástupce SSG ČR připomínkoval návrh jedné ze zaměstnaneckých pojišťoven (205) na základní
(nepodkročitelný) soubor výkonů ambulantní gynekologie. Navržený seznam obsahoval řadu
výkonů, které mnozí ambulantní gynekologové neprovádějí a patrně provádět nebudou (např. UZ
vyšetření, CTG…). Pro SSG ČR je proto nepřijatelný. Diskuse byla rovněž nad konceptem VZP pro
vznik samostatného segmentu ambulantní gynekologie, který je vcelku přijatelný, má ale několik
diskutabilních bodů. Je třeba konstatovat, že VZP ČR je dlouhodobě jedinou zdravotní pojišťovnou,
která podporuje bez výhrad a zbytečného zdržování vznik segmentu pro ambulantní gynekology.

17. 8. 2004 Praha Centromed - Dohodovací řízení o úhradách zdravotní péče na 1. pololetí 2005 pro
segment ambulantních specialistů - jednání zástupců poskytovatelů
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Všichni přítomní se shodli na jednotném návrhu poskytovatelů, který bude předložen při jednání
se zdravotními pojišťovnami 25. 8. 2004. Návrh uveřejňujeme na našich www stránkách. Je vysoce
pravděpodobné, že v této podobě bude pro pojišťovny neakceptovatelný, domluvily se i případné
ústupky (zejména z hodnoty bodu).
Zajímavé bylo konstatování, že náš obor byl jediný, kterému pojišťovny 207 a 211 poslaly přijatelné
dodatky ke smlouvám na 2. pololetí 2004 bez odkazu na § 17 odst. 14 písm. b) zák. č. 48/1997 Sb.

18. 8. 2004 Praha ČLK - Dohodovací řízení k Seznamu výkonů s bodovými hodnotami
Za SSG přítomen A. Skřivánek
Nutnost uvedení sazebníků do souladu s novou legislativou týkající se postgraduálního vzdělávání,
počtu atestací, základních a nadstavbových oborů, bylo tématem dohodovacího řízení, jehož
svolavatelem byla ČLK.
Na vlně formálních změn se jednotlivé skupiny poskytovatelů pokoušely prosadit tu racionální, tu
naprosto nehorázné požadavky na změny sazebníku.
Naštěstí smeteny ze stolu byly snahy o expanzi porodních asistentek, ČAPA, potažmo celé home
care. Kuriózní byla snaha zástupců nového výboru Společnosti patologů prosadit nekontrolované
a nekontrolovatelné „kolegiální druhé čtení“ histologických i cytologických preparátů, které by
vedlo k růstu mimo jiné i naší indukované péče. Tento bod již projednán nebyl, pro nedostatek času
se přesunul do příštího kola, ale zástupci pojišťoven ujistili našeho zástupce, že přes ně v žádném
případě neprojde. 
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Opět se ukázalo, jak je důležité všech jednání se zúčastnit a hlídat nejen pojišťovny, ale prakticky
všechny byť jen okrajově související poskytovatele.

20. 8. 2004 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ pro screening karcinomu hrdla děložního
Za SSG ČR přítomen V. Dvořák
Účastníci potvrdili připravenost na start pilotního projektu ve 3 vybraných okresech od 1. 10. 2004.
Zástupce SSG ČR opakovaně deklaroval nezbytnost jednotné úhrady za vyšetření cervikovaginál-
ní screeningové cytologie pro všechny laboratoře, které se screeningu budou účastnit. Standard pro
cytologické laboratoře, které se budou chtít na screeningu podílet, již vyšel ve Věstníku MZ ČR
7/2004. Je v zájmu každého gynekologa, aby si zjistil, zda laboratoř, které vzorky posílá, těmto
kritériím vyhovuje.

25. 8. 2004 Praha - 2. kolo jednání k cenám na 1. pololetí roku 2005
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Zaměstnanecké pojišťovny přišly se zcela neakceptovatelnými návrhy a s navýšením regulací. VZP
donesla 2 velmi podobné návrhy, z nichž ani jeden nenavyšuje úhradu, ale ani nezvyšuje regulace.
Jen jeden v kalkulaci maximální úhrady kalkuluje v Kč místo bodů. Je to velmi ošidné, neboť bod
se pak ještě násobí dohodnutou hodnotou v Kč. Při použití pevné taxy v korunách by došlo ke
snížení úhrady. Situace je velmi vážná, pojišťovny vůbec nepočítají s navýšením úhrady pro náš
segment ani o inflaci ani o navýšení DPH. Při posledních jednáních bývá postoj VZP o něco kon-
struktivnější, než postoje zaměstnaneckých pojišťoven.

31. 8. 2004 Praha - jednání Koalice ambulantních lékařů 
Za SSG ČR přítomna A. Stará
Po dohodě s Dr. Dvořákem požádala A. Stará Koalici o pomoc při spravedlivém převedení
vyžádané péče v laboratořích a rtg pracovištích na korunový ceník. V současné době mají labora-
toře různou hodnotu bodu v korunách a tím různou úhradu za stejné vyšetření. V budoucnu by pak
cena za laboratoř mohla být kalkulována v ceně výkonu a zdravotnická zařízení by si služby od
laboratoří kupovala. Pro poskytovatele je toto řešení jednoznačně výhodné, zástupci komplementu
je samozřejmě nevítají. Zajisté by došlo k poklesů regulací za vyžádanou péči (ostatně takto to mají
již léta zavedené zubaři). Dále se projednávaly zpožďování plateb od pojišťoven, situace na
Ministerstvu zdravotnictví a nebezpečí, která vyplývají z novinek v legislativě. Ve funkci mluvčího
Koalice vystřídal na období od 1. 9. 2004 do 28. 2. 2005 Dr. J. Pekárka Dr. P. Neugebauer (SPLD).

9. 9. 2004 Praha MZ ČR - jednání Komise MZ ČR pro screening nádorů prsu
Za SSG ČR přítomen J. Dvořák
Náš zástupce podpořil ostatní členy Komise dosavadní linii - síť akreditovaných screeningových
pracovišť je dostatečně hustá, není vhodné zařazovat další centra včetně těch, které neobstála při
reakreditacích. V diskusi bylo řečeno zástupci radiologů, že na žádance na screeningovou mamo-
grafii by mělo být kromě diagnózy Z12.3 ještě výslovně uvedeno, že jde o mamografický screening.
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Upozornění, různé
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Dne 19. 8. 2004 podepsal prezident ČR novelu zákona, podle které mohou lékaři, kteří provozo-
vali privátní ZZ k 31. 12. 2003, vést daňovou evidenci. Problémem zůstávají zdravotnická zařízení,
která byla registrována mezi 1. 1. a 18. 4. 2004. Ministerstvo financí přislíbilo pokrýt toto období
metodickým pokynem.

REVIZNÍ KOMISE
Dr. Jaroslav Imrych oznámil dne 1. 9. 2004 předsedovi SSG ČR, že z osobních důvodů rezignuje
na svůj post v revizní komisi. Výbor SSG ČR proto kooptoval na svém jednání dne 3. 9. 2004 
v Brně do revizní komise Dr. Tomáše Malíka. Nová revizní komise bude zvolena na Valném
shromáždění SSG ČR v neděli 29. 5. 2005 v Hradci Králové.

VOLBY ČGPS ČLS JEP
Výbor SSG ČR se shodl na tom, že stejně jako při volbách minulých sestaví kandidátku do uve-
dených voleb. V prvním kole na ní budou převažovat zástupci ambulantních gynekologů (volí se
jen 10 jmen), ve druhém kole budou proporcionálně zastoupeni i představitelé lůžkových zařízení
včetně fakultních. Věříme, že členové SSG ČR, kteří mají zájem na tom, aby ambulantní sféra byla
ve výboru odborné společnosti zastoupena, tuto kandidátku podpoří.

SPOLUPRÁCE S FIRMOU SCA HYGIENE PRODUCTS - TENA
Od roku 2005 končí spolupráce SSG ČR s uvedenou firmou. SCA Hygiene Products - TENA tedy
nemůže od 1. 1. 2005 nikde uvádět, že je oficiálním partnerem SSG ČR. Pokud by se to stalo,
prosíme o oznámení této skutečnosti sekretariátu SSG ČR.

SEMINÁŘ FIRMY SCHERING V PODĚBRADECH 4. 9. 2004
Výbor SSG ČR považuje pořádání uvedené akce, která kolidovala s doškolovacím seminářem 
SSG ČR v Brně a byla m.j. určena pro ambulantní gynekology za skutečnost, která rozhodně
neprospěje vztahu naší profesní organizace s firmou Schering. Na rozdíl od jiných firem Schering
budí dojem, že namísto spolupráce jde v roce 2004 cestou konkurence až konfrontace. Reakce
kolegů z  regionů svědčí o tom, že je chování zmíněné firmy přinejmenším zaráží. Věříme, že příští
rok přinese změnu prospěšnou oběma stranám.

ZÁMOŘSKÝ DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘ ÚNOR 2004
Vzhledem k dotazům členů dáváme k úvaze 3 lokality. Prosíme předběžné zájemce, aby napsali
pořadí od 1. do 3., kterému místu by dali přednost. Pokud je některé z míst pro někoho neakcep-
tovatelné, ať ho neuvádí vůbec. Odpovědi zašlete v co nejkratším termínu na sekretariát SSG ČR. 
Předběžný termín: 4. – 13. 2. 2004
Lokality: 1) Jihoafrická republika - patrně Kapské město a okolí - Mys dobré naděje, pláž tučňáků,

pobyt u moře, vinice.
2) Thajsko - ostrov Phi-Phi
3) Indonésie - ostrov Bali

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘE (DÁLE JEN DS) A SJEZD SSG ČR V ROCE 2005
29. – 30. 1. 2005 Průhonice, DS ve spolupráci s firmou NovoNordisk
2. – 3. 4. 2005 místo bude upřesněno, DS ve spolupráci s firmou Janssen-Cilag

27. – 29. 5. 2005 Hradec Králové, Celostátní sjezd SSG ČR a ČGPS ČLS JEP
3. – 4. 9. 2005 místo bude upřesněno, DS ve spolupráci s firmou Zentiva
8. – 9. 10. 2005 Milovy, DS ve spolupráci s firmou Organon a Sekcí amb. gyn. ČGPS 
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KRITÉRIA A PODMÍNKY PROGRAMU PRO SCREENING 
KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA V ČESKÉ REPUBLICE

ZN.: OZP/34779/2004
REF.: MUDr. Lenka Krejčová

1. Záměr a cíl screeningu karcinomu děložního hrdla

Screeningem je míněno organizované, kontinuální a vyhodnocované úsilí o časný záchyt zhoub-
ného nádoru děložního hrdla a jeho předstupňů prováděním preventivních cytologických vyšetření
v celé populaci dospělých žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti nádorového
onemocnění, se zvláštním zřetelem k těm, jež nenavštěvují pravidelně nebo vůbec ambulanci
gynekologa.
Záměrem screeningu je nabídnout ženám v České republice kvalifikovaná preventivní
(screeningové) vyšetření děložního hrdla v laboratořích splňujících kriteria moderní diagnostiky.
Cílem screeningu je zvýšit časnost záchytu zhoubných nádorů děložního hrdla a přednádorových
stavů a tím snížit úmrtnost na rakovinu děložního hrdla v České republice. 
Primární prevence, zdravotní výchova a poskytování průběžných informací o síti schválených 
referenčních laboratoří jsou nedílnou součástí screeningu. 



2. Vstup cytologických laboratoří do programu screeningu karcinomu děložního hrdla

Soustředění detekce a diagnostiky karcinomu děložního hrdla na specializovaná pracoviště, refe-
renční laboratoře, splňující zvláštní podmínky, zajišťuje kvalitu, kontinuitu a hodnotitelnost výsled-
ků odpovídá zájmu žen i doporučením evropských organizací a institucí zabývajících se programy
onkologické prevence.
Úhrada screeningu je prováděna cytologické laboratoři, která byla schválena Komisí MZ pro
screening karcinomu děložního hrdla.
Zdravotní pojišťovny jsou informovány o kriteriích a o způsobilosti pracovišť k provádění
screeningu při sjednávání dohod a jejich doplňků o úhradách zdravotní péče, proplácení kódu pre-
ventivní (screeningové) cytologie a dalších souvisejících plateb lékařských výkonů.
Účast pracovišť ve screeningu v zájmu kvality, kontinuity a hodnotitelnosti výsledků mimo
stanovená kritéria nelze vynucovat ani akceptovat udělováním výjimek z přijatých pravidel.
Žádost o zařazení do screeningového programu podává statutární zástupce zdravotnického
zařízení, jehož součástí je cytologická laboratoř, na zvláštním formuláři (Příloha č. 1) Ministerstvu
zdravotnictví. Podmínky stanovuje Komise MZ pro screening karcinomu děložního hrdla. 
Komise pro screening karcinomu děložního hrdla Ministerstva zdravotnictví vydává k žádosti
písemné stanovisko, které podepisuje její předseda, je zasíláno ministru zdravotnictví na vědomí.
Seznam schválených pracovišť je průběžně aktualizován na webových stránkách MZ.

3. Vstup a účast žen v programu screeningu karcinomu děložního hrdla

Na preventivní vyšetření karcinomu děložního hrdla v referenční laboratoři má právo každá
dospělá žena. Screeningovým vyšetřením se rozumí cytologické vyšetření navazující na preventivní
prohlídku u registrujícího gynekologa, které je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního
pojištění ženám 1x za rok. 

Ženy ve věku 25 – 60 let, které 2 roky nebyly v rámci gynekologické prevence vyšetřeny, obdrží od
zdravotní pojišťovny, u které jsou ze zákona pojištěny, oznámení s doporučením gynekologického
vyšetření. Nedostaví-li se, bude jim uvedená výzva zasílána každý následující rok.

4. Podmínky pro cytologické laboratoře k vyhodnocení cervikální cytologie

I) TECHNICKÉ PŘEDPOKLADY

Laboratoří se rozumí zdravotnické zařízení s registrací pro obor gynekologické cytologie nebo pato-
logické anatomie, které má oprávnění uzavřít pro daný obor smlouvu o poskytování a úhradě
zdravotní péče s jednotlivými zdravotními pojišťovnami s tím, že smluvní podmínky upravuje 
vyhláška č. 457/2000 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy. Všechna vyšetření vede laboratoř 
v jediné každodenně aktualizované počítačové databázi. 
Laboratoř je způsobilá k výkonu, pouze provádí-li 15 000 nebo více vyšetření ročně. Jedním vyšet-
řením se rozumí cervikovaginální cytologický vzorek/ky od jednoho rodného čísla v daném roce.

a) Vybavení cytologické laboratoře

a) laboratorní prostory a personál pro jejich údržbu odpovídající existujícím normám 
a požadavkům, a to v souladu s vyhláškou č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích
na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů,

b) laboratorní nábytek, 
c) mikroskopy pro základní hodnocení s tím, že jejich počet odpovídá počtu nositelů výkonů,
d) jeden badatelský mikroskop s možností fotodokumentace,
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e) barvící automat,
f) prostory pro archivaci skel a průvodek,
g) počítač a softwarové vybavení dovolující provádět všechny základní statistiky a okamžité 

vyhledání předchozího vyšetření.

b) Další možné technické vybavení

• odpovídající vybavení pro provádění testů přítomnosti DNA „rizikových typů“ virů HPV.

Testy HPV DNA neprovádí každá cytologická a patologicko-anatomická laboratoř, ale je možné jej
zajistit u jiné specializované laboratoře. 
Cytologickým a patologicko-anatomickým laboratořím, které provádějí nad 50.000 vyšetření
gynekologické cytologie ročně, je provádění HPV testu umožněno.
Testování indikuje lékař gynekolog a provádí se pouze ve sporných případech (např. ASC-US), což
představuje cca 4 % cytologicky vyšetřovaných pacientů z průměrného počtu vyšetření za rok. 

II) PERSONÁLNÍ A KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PRACOVNÍKŮ LABORATOŘE

Každá laboratoř provádějící gynekologické cytologie zaměstnává minimálně jednoho lékaře
oprávněného k provádění gynekologických cytologií (viz bod II.A-B) na plný úvazek, který je pří-
tomen celou pracovní dobu v laboratoři. Je též možné zaměstnávat 2 lékaře, a to každého na
poloviční úvazek. Vždy však nejméně 1 lékař je přítomen na pracovišti během celé pracovní doby.
Laboratoř dále zaměstnává minimálně jednoho cytotechnologa (II.C) na úplný úvazek.
Lékaři a cytotechnologové
A) lékař se specializací v oboru patologické anatomie a s osvědčením o zkoušce z cytologie dle

platných norem,
B) lékař se specializací v oboru gynekologie a porodnictví a osvědčením o zkoušce z cytologie dle

platných norem, 
C) absolvent studia na VZ v oboru cytotechnolog, tzn.:

1) absolvent studia na SZŠ v oboru zdravotní laborant,
2) absolvent studia na VŠ v oboru přírodních věd nebo zdravotně sociální fakulty v oboru labo-

ratorních vyšetřovacích metod,
3) student lékařské fakulty po třetím ročníku studia,
4) absolvent lékařské fakulty,
5) absolvent studia na VZŠ v oboru diplomovaný zdravotní laborant.

U ad II.C. 1-4 je třeba k samostatné práci mít úspěšně složenou jednu z následujících zkoušek:
• Kurs v Centru vzdělávání zdrav. pracovníků Fakultní nemocnice Ostrava „Evropský projekt

povolání cytotechnologů“, certifikovaný komisí České odborné společnosti  klinické cytologie.
• Postgraduální kurs cytologie pro zdravotní laboranty/ky atestované v oboru patologie Národního

centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. 
• Nositel mezinárodního osvědčení CT nebo CT (IAC-GYN) vydaného Mezinárodní

Cytologickou Akademií. 
• Nositel certifikátu cytotechnologa ze členských zemí Evropské federace cytologických

společností (ověřeno QUATE a nostrifikací pro ČR). 

III) POPIS PROVÁDĚNÍ CYTOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ

a) Definice

Cytologické vyšetření je vyšetřovací metoda, při které se pomocí světelného mikroskopu hodnotí
preparované a barevně znázorněné buněčné populace získané stěrem či výtěrem z genitálního trak-
tu ženy. 
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b) Postup vyšetření

a) V laboratoři je zkontrolován počet preparátů, jejich označení, průvodky, stav po převzetí.
Neidentifikovatelné či sporné žádanky či materiál jsou vyřazeny.

b) Preparát po preanalytické kontrole se barví pro účely výše definovaného screeningu standardním
způsobem dle Papanicolaoua nebo jeho modifikací. Jiný postup je považován za non lege artis.

c) Po ukončení barvení následuje nanesení montážního média, jeho překrytí a označení. Po
barvícím procesu je celý preparát vyšetřen mikroskopicky v základním zvětšení 100 - 150x, 400x. 

c) Kvalitativní kontrola nálezů

a) Všechny případy suspektní buněčné neoplázie a všechny s reaktivní buněčnou proplázií 
(přibližně 10 %) předává cytotechnolog (viz II.C) ke zhodnocení lékaři (viz II.A-II.B).

b) 10% náhodně vybraných preparátů podléhá povinně dvojí kontrole (rescreening).
c) Preparáty jsou zpětně kontrolovány v těch případech, kde se objeví nesouhlas histologického

a cytologického nálezu.
d) Cytologické nálezy  se vyjadřují slovně dle systému Bethesda. 
e) Maximální doporučený počet vyšetření pro jednotlivého nositele výkonu je 80 případů denně 

v rámci primárního vyšetření a 40 případů denně v rámci druhého čtení. 
f) O nálezu je vedena předepsaná zdravotnická dokumentace. Při nakládání se zdravotnickou doku-

mentací se postupuje v souladu s § 67b  zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění
pozdějších předpisů a odst. 19 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví. Nález je předán zpět 
příslušnému pracovišti gynekologa na papírové průvodce nebo na magnetickém mediu, případ-
ně elektronicky. Preparáty jsou archivovány po dobu 5 let. Dokumentace nálezu v papírové či
elektronické formě se archivuje nejméně 10 let. 

5. Návaznost péče při zjištění nádoru

Součástí podmínek je jasně definovaná návaznost nálezů cytologické laboratoře na konkrétní
gynekologické a onkologické, případně další odborné ambulance, aby zjištěný či podezřelý zhoub-
ný nádor či prekancerosa mohly být bez zbytečného prodlení terapeuticky řešeny v rámci nezbyt-
né interdisciplinární spolupráce. Musí být zajištěna také zpětná informační vazba mezi lékaři
provádějícími chirurgickou léčbu, onkology a screeningovým pracovištěm. Laboratoř průběžně
vyhodnocuje validitu a efektivitu screeningových vyšetření, která provádí.

6. Kontinuita screeningu

Pracoviště provádějící screening vede záznam každé klientky o provedeném preventivním cytolo-
gickém vyšetření a jeho výsledku v písemné, filmové, případně elektronické podobě, přičemž doba
archivace se řídí dle ustanovení článku 3 tohoto standardu. Doporučuje se, aby předchozí vyšetření
byla k dispozici na jednom pracovišti, protože o časnosti záchytu nádoru může rozhodnout
dynamika změn v čase. Pracoviště proto zajistí na vyžádání předání (se souhlasem pacientky) kopie
celé dokumentace o dosavadním screeningovém vyšetření novému pracovišti, které preventivní
péči o ženu přebírá (například z důvodu změny bydliště nebo na přání ženy). Rovněž protokolárně
zapůjčí na vyžádání nového pracoviště nebo pracovníkovi pověřenému Komisí MZ všechny
archivované cytologické preparáty dané pacientky. 
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7. Sledování a vyhodnocování činnosti screeningového programu 
(datový audit)

Mezi základní činnosti patří vyhovění doporučeným tolerancím jednotlivých parametrů. Pracoviště
sleduje minimálně tyto údaje: 
• Celkový počet jednotlivých cervikovaginálních cytologických vyšetření za období 1 roku.

Pracoviště poskytuje Komisi MZ, výsledky datového auditu jedenkrát ročně.
• Jméno a rodné číslo pacientky, číslo zdravotní pojišťovny pacientky, pořadové číslo průvodky,

jméno odesílajícího gynekologa a cytologickou diagnózu. 

Software používaný cytologickou laboratoří je schopen generovat jednoduché sestavy, a to přede-
vším počet a procentuální zastoupení sledovaných údajů v sestavě.

Pracoviště poskytne Komisi MZ pro screening karcinomu děložního hrdla a odborníkům
pověřených Komisí, výsledky datového auditu nejméně jedenkrát ročně. Umožní též kontrolu svojí
činnosti odborníkům pověřeným Komisí MZ pro screening karcinomu děložního hrdla.

Příloha č. 1

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
KOMISE PRO SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU SCREENINGU 
KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA

Zdravotnické zařízení ............................................................................................................................

Pracoviště ................................................................................................................................................

Úplná adresa ..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

IČZ: ..........................................................................................................................................................

DIČ: ........................................................................................................................................................

Statutární zástupce ................................................................................................................................

Telefon: ........................................................ e-mail: ..............................................................................

FAX: ............................................................

Žádám o zařazení do Programu pro screening karcinomu děložního hrdla ČR.
Svým podpisem na této žádosti potvrzuji, že všechny údaje uvedené v žádosti a na akreditačních
formulářích jsou pravdivé. Dále se zavazuji, že 
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• umožním na vyžádání zástupcům Komise pro screening karcinomu děložního hrdla MZ uvedené
údaje zkontrolovat,

• zajistím dodržování všech podmínek a kritérií,
• souhlasím s tím, aby pro potřeby zhodnocení dosavadní činnosti zařízení poskytla zdravotní

pojišťovna komisi potřebná data

Podpis statutárního zástupce a razítko ZZ

V ...................................... dne ................................................

Vyplněnou a podepsanou písemnou žádost zašlete na adresu:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor zdravotní péče, Komise pro screening karcinomu děložního
hrdla, MUDr. Lenka Krejčová (Lenka.Krejcova@mzcr.cz), Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2.

Komentář:
Vzhledem k důležitosti dokumentu uveřejňujeme část Věstníku MZ ČR, která se týká screeningu
karcinomu děložního hrdla. Doporučujeme všem členům prostudovat si zejména požadavky na
vybavení a personální obsazení cytologické laboratoře. Každý by si měl zjistit, zda laboratoř, které
odesílá cytologické preparáty, splňuje beze zbytku uvedené podmínky. V opačném případě
doporučujeme obrátit se na jinou laboratoř.  

DODATKY KE SMLOUVÁM O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Uveřejňujeme příklad odstavce z dodatku ke Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotní péče, který
by rozhodně neměl být podepsán: 
3) Zdravotnické zařízení se zavazuje, že nebude volit negativní postupy vůči pojištěncům ZPŠ 
a s cílem zajistit těmto pojištěncům ZPŠ dostupnou, kvalitní a efektivní zdravotní péči bude v pří-
padě potřeby vyžádání zdravotní péče u jiných zdravotnických zařízení, směřovat pojištěnce ZPŠ
do místně příslušných zdravotnických zařízení oprávněných k poskytování příslušné zdravotní
péče. O potřebě poskytnutí zdravotní péče ve specializovaných a superspecializovaných zdravot-
nických zařízeních by, pokud nehrozí nebezpečí z prodlení, mělo rozhodnout místně příslušné
zdravotnické zařízení akutní lůžkové péče. 

Uvedený bod není obsahem dodatku, na kterém se dohodli zástupci ZP a poskytovatelů, proto
doporučujeme buď uvedený odstavec přeškrtnout s uvedeným odůvodněním a poté dodatek pode-
psat nebo dodatek vrátit se žádostí o opravu. 
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Seznam členů výboru SSG ČR

MUDr. Vladimír Dvořák - předseda
MUDr. Jan Nový - místopředseda
MUDr. Aleš Skřivánek - jednatel

Jméno, příjmení Adresa Telefonní číslo

MUDr. Vladimír Dvořák Orlí 18   602 00  Brno 542 221 661
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