ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU
SKC ČLS JEP 22. 3. 2016
Místo konání schůze:

Vocelova 5, Praha 2, 11:00

Přítomni:

Adam, Beková, Dušková, Dvořáček, Horáček, Jandová, Kerekes,
Měřička, Mrázová (jako host), Ondruš, Pumpr, Sobek,
Svobodová, Svojanovská, Šnorek, Večerková

Omluveni:

Dvořáčková

Program:
1. KONTROLA ZÁPISU Z MINULÉ SCHŮZE
MUDr. Beková informuje o jednání komise MZ pro screening Ca děložního hrdla. Během
3-4 měsíců bude vydán nový věstník MZ, na základě kterého budou muset laboratoře
od r. 2017 v odbornosti 820 splňovat roční počet vyšetřených URČ nově 20 000.
HPV vyšetření budou laboratoře oprávněny provádět bez stávající limitace vyšetření 50
000 skel/rok. Výbor pověřil Mgr. Večerkovou a paní Svojanovskou, aby vytvořily návrh
na standard vyšetření HPV, kompetence jednotlivých pracovníků, EHK a návrh bude
projednán elektronickou komunikací mezi členy výboru SKC.
Na jednání komise MZ byl pozván MUDr. Popelka z nemocnice Na Homolce. Po
projednání obsahu článků zveřejněných v některém tisku, které neseriózním způsobem
informovaly laickou veřejnost o vyšetření LBC, bylo vydáno stanovisko, které bude
zveřejněno na stránkách MZ i v tisku a bude uvádět problematiku na správnou míru.
Mgr. Večerková informovala výbor SKC o jednání stran registrací cytotechnologů na MZ.
Přehledy absolvovaných vzdělání laborantek byly odeslány na MZ a budou posouzeny
jako celek. Věc by měla být vyřízena cca do prázdnin a výsledky budou zveřejněny na
www.cyt.cz.
2. EXISTUJÍCÍ KÓDY A AUDITY CYTOLOGICKÝCH LABORATOŘÍ V ODBORNOSTI 817 NA
PODKLADĚ EXISTUJÍCÍCH STANDARDŮ A NEPODKROČITELNÝCH MINIM.
Kódy vyšetření v odbornosti 817 mohou sdílet i laboratoře negynekologické cytologie,
je nutné dodržet nepodkročitelná minima, která jsou na www.cyt.cz. Byl schválen
standard likvorové cytologie a bude rovněž na www.cyt.cz. Odbornosti vypracují
seznamy sdílených kódů, které budou současně poskytnuty pro potřeby NASKL.
V rámci nepodkročitelných minim se na NASKL diskutovalo i o jednotlivých úvazcích.
Úvazek lékaře může být dělen tak, aby 1,0 byl zachován, ZP tolerují max. 1,2 na lékaře,

diskuse byla vedena i o možném nižším úvazku pod 0,5 na jednoho lékaře. Mgr.
Večerková upozorňuje na stav, kdy vyhláška 99/2012 Sb. stanovuje minimální povinné
personální vybavení cytologických laboratoří a výbor SKC pro pneumocytologické
laboratoře schválil měkčí podmínky, což je problém při auditu. Projednala problém s
Prof. Jaborem (vedoucí NASKL) Pro VZP je schválení nižších požadavků než stanoví
vyhláška v rámci auditu neakceptovatelné. Prof. Jabor osloví výbor SKC, sám
doporučuje, aby podmínky stanovené výborem SKC byly upraveny tak, aby odpovídaly
vyhlášce99/2012 Sb. Výbor SKC navrhuje, aby v případech, kdy vzhledem k okolnostem
provozu nemá naplnění vyhlášky smysl, se laboratoře spojily tak, aby mohly znění
vyhlášky vyhovět.
Výbor konstatuje, že v aktuálně platné verzi nepodkročitelných minim odbornosti 817
(zveřejněno na webu www.cyt.cz) je upozornění na nutnost naplnění požadavků
vyhlášky 99/2012 Sb. uvedeno (verze 2.1 z 11. 1. 2016), tudíž není třeba tento
dokument aktualizovat. Mgr. Večerková navrhuje, aby laboratoř pneumologické
cytologie, kde laborantka zastává pouze pomocné práce (zpracování preparátů, nikoliv
diagnostika) byly do budoucna vybaveny odpovídajícími úvazky laborantů a tato změna
byla zapracována do legislativy cestou připomínkování při novelizaci odpovídajícího
právního předpisu. Současně upozorňuje, že nelze očekávat, že by VZP akceptovala
nějakou odkladnou dobu.
MUDr. Šnorek jako možnosti řešení problematické situace laboratoří navrhuje několik
variant. Pro velké laboratoře s dostatečným počtem personálu je možné podstoupit
audit u NASKL a pak se řídit Nepodkročitelnými minimy modifikovanými pro
pneumology. Jako nejlepší doporučuje „akreditaci sdruženou s oddělením patologie“
(PAO). Pro PAO je to sice náročnější, protože musí předělat standardní operační postupy
a část interní dokumentace, ale laboratoř pak nemusí řešit úvazky a nepodkročitelná
minima další odbornosti. Další možností je, aby preparáty vyráběla laboratoř PAO a
plicní cytologové by je jen odečítali. Sdílení kódů s odborností 817 pro pneumocytologii
nepovažuje za vhodné, za vhodnější považuje některé kódy odbornosti 823.
3. HODNOCENÍ ZKOUŠEK NEUROLOGICKÉ CYTOLOGIE Komise byla složena ze tří členů - Prof. Povýšil, Prof. Dušková a MUDr. Ing. Zeman, PhD.
z neurologie FN Ostrava. Byla rozšířena mikroskopická část zkoušky a všech 14
uchazečů zkoušku úspěšně složilo. Osvědčení budou vydána dle dosavadních pravidel
z úrovně IPVZ .
4. JEDNÁNÍ V TÁZCEO BUDOUCÍHO SYSTÉMU ZKOUŠENÍ UCHAZEČŮ O OSVĚDČENÍ V
NEUROLOGICKÉ CYTOLOGII.
Ohledně problematiky vydávání licencí v oboru vstoupila Prof. Dušková do jednání s
ČLK, která by do budoucna měla nejspíše po IPVZ převzít kompetence k udělení funkční
licence. Korespondence adresovaná ve dvou dobách reprezentantům ČLK je zatím bez
odezvy. Otevřená zůstává otázka ověřování kvalifikace jiných než lékařských specialistů,

pro něž není ČLK kompetentní.
MUDr. Mrázová, která se jednání výboru SKC zúčastnila jako host, informuje o situaci
biochemických laboratoří, které v rámci nepřetržitého provozu odečítají akutní
neurologickou cytologii a potřebují vyřešit sdílení kódů, případně splnit licenční
zkoušky, řada z kompetentních pracovníků jsou vysokoškoláci-nelékaři, ČLK ale nechce
nezdravotnické pracovníky akceptovat. Výbor SKC schvaluje při splnění standardů
odbornosti 817 sdílet pro likvorovou cytologii kódy této odbornosti, kde není
podmínkou barvicí automat. Pro případné sdílení kódu centrifugace, který spadá do
odbornosti 823, není výbor SKC kompetentní se vyjádřit, nutno oslovit výbor SČP ČLS
JEP. MUDr. Beková doporučuje výboru biochemické společnosti obrátit se na
dohodovací řízení MZ. Žádost o sdílení kódů je třeba směřovat jmenovitě k MUDr.
Pokornému. Výbor SKC souhlasí a podpoří sdílení kódů 95115, 95117, 95113 a barvení
preparátů.
5. DOPLNĚNÍ VÝBORU REPREZENTANTEM PNEUMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI VZHLDEME K
ABDIKACI PROF. KOLKA.
Prim. MUDr. Jiřina Jirešová ze Žamberku souhlasila se členstvím ve výboru SKC. Cestou
dr. Šnorka budou zjištěny kontaktní údaje. Prim. MUDr. Šnorek zašle funkční kontakty.
6. CYTOLOGICKÝ DEN 2016
Organizace cytologického dne se ujal MUDr. Sobek, předpokládaný termín je v týdnu
19. -. 23. 9. 2016 v Praze. Zatím je otevřená otázka, zda jednodenní nebo dvoudenní.
Pro Cytologický den pro nejlepší přednášku gynekologické a negynekologické cytologie
věnoval MUDr. Ondič knižní ceny. Na jeho přání budou předávány autorům vítězných
přednášek jménem SKC ČLS JEP.

7. NOVÍ ČLENOVÉ A UKONČENÍ ČLENSTVÍ
Členství zrušila paní Adamcová, Škvařilová, Dr. Rotrekl, zemřel MUDr. Šašinka.
8. RŮZNÉ
A. Prof. Dušková informuje o tom, že v projektu Eurocytology ještě nefungují samotesty,
dle doporučení MZ by se o celoživotní vzdělávání měly postarat odborné společnosti.
Návrh je tedy takový, aby velké cytologické laboratoře připravily pro ostatní odborný
vzdělávací program, přednášky, kazuistiky, ev. dle vybavení laboratoře sklíčkový seminář.
Výzvu pro velké laboratoře k rozšíření nabídky vzdělávacích akcí připraví pro www
stránky prof. Dušková a dr. Beková.
Doc. Horáček pořádá každoroční třídenní kurs (nejen) kazuistik v Brně.

Do kursu pro cytotechnology v Ostravě jsou zatím přihlášeni 3 uchazeči, kurs bude
otevřen při počtu deseti zájemců.
B. Mgr. Večerková se vyjadřuje k nedostatku zdravotních laborantů se specializovanou
způsobilostí v cytodiagnostice, přičemž zájemci o atestaci by byli. MZ zpracovává
vyjádření k tomu, kterým zdravotnickým povoláním budou umožněny určité atestace,
výsledek bude zveřejněn na www.cyt.cz.
C. Stránky www.cyt.cz jsou již zastaralé a neodpovídají současným potřebám (on line
přihlášky na cytologický den, komfortnější možnost editace a modifikace obsahu).
Výbor SKC souhlasí s tím, aby Mgr. Večerková udělala návrh obnovy spolu s nástinem
nákladů; výbor následně projedná elektronickou cestou.
D. ZP 211 – množí se případy, kdy revizní lékař odmítá proplatit z důvodu frekvenčního
omezení cytologie, pokud byla dříve než před rokem odečtena v jiné laboratoři. Stejně
tak se objevují případy, kdy jsou náklady na tyto cytologie přičítány k tíži indikujícího
gynekologa. Kódy odbornosti 817, vykázané cytologickou laboratoří, nejsou součástí
screeningu, pokud jsou spojeny s kolposkopickou expertízou a předcházela suspektní
cytologie. Výbor v tomto ohledu zastává stanovisko shodné se zněním věstníku a lze se
na ně v případě problémů s úhradou odvolat.
E. Příští schůze výboru SKC se bude konat 18. 5. 2016 v 11 hodin v CGOP ve Vocelově
ulici v Praze.

Zapsala MUDr. Eva Svobodová
(součástí archivovaného zápisu je prezenční listina a seznam členů výboru s kontakty)
Zdroj:

