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A. Úvodní část 

A-1 Předmluva 
 

Tato laboratorní příručka je základním dokumentem naší laboratoře pro zlepšení komunikace 

s uživateli našich služeb. Má sloužit jako obecný průvodce pro spolupráci s naší laboratoří a 

jako informativní materiál o používaných postupech. 
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A-3 Úvod 
 

Cytologická laboratoř společnosti CGOP, s. r. o. pokračuje v činnosti cytologické laboratoře 

Centra gynekologické onkologické prevence, které bylo založeno jako sdružení fyzických 

osob v březnu roku 1994 jako samostatné pracoviště. Laboratoř je již od samotného začátku 

své činnosti profilována jako laboratoř zpracovávající vzorky ke gynekologickému 

cytologickému vyšetření v rámci onkologické prevence nejen pro interní gynekologické 

ambulance, ale též pro široký okruh gynekologů spolupracujících s laboratoří externě. 

V březnu 1997 jsme se z důvodu rozšíření přestěhovali do nově rekonstruovaných prostor v 1. 

poschodí budovy Vocelova 5, kde sídlíme dosud.  

B. Informace o laboratoři 
 

 

B-1  Identifikace laboratoře a důležité údaje 

 

Název organizace:  CGOP, s. r. o. 

 Vocelova 5, 120 00 Praha 2 

Název laboratoře:   Cytologická laboratoř 

IČO:     28442946 

DIČ:     CZ28442946 

Adresa pracoviště:   Vocelova 5, 120 00 Praha 2 

Statutární zástupce:   MUDr. Alena Beková, M. I. A. C. 

Odborný zástupce:   MUDr. Alena Beková, M. I. A. C. 

Vedoucí laboratoře:   MUDr. Alena Beková, M. I. A. C. 

Tel. vedoucí laboratoře 603 479 144 

Tel. laborantky   734 755 293 

Tel. recepce   734 755 291 

E-mail:    recepce@cgop.cz 

www:     http://www.cgop.cz 

Provozní doba:   7.00 – 15.00 v pracovní dny, podle aktuální potřeby je provozní 

doba upravována 

 

B-2  Základní údaje o laboratoři 

 

Cytologická laboratoř CGOP, s.r.o. poskytuje své služby svým zákazníkům, tedy 

gynekologům, zadavatelům vyšetření, kteří provádějí odběr vzorků. Úhradu vyšetření 

provádějí zdravotní pojišťovny podle příslušnosti pacienta. Naše zařízení má s jednotlivými 

zdravotními pojišťovnami uzavřeny „Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče“, z 

nichž vyplývají vyšetření, která můžeme provádět. Lze provést i vyšetření za přímou úhradu 

ze strany pacienta. 

http://www.cgop.cz/
http://www.cgop.cz/
http://www.cgop.cz/
mailto:recepce@cgop.cz
http://www.cgop.cz/
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B-3  Zaměření laboratoře 

 

Naše laboratoř se specializuje výhradně na gynekologická cytologická vyšetření. Kromě 

běžně zpracovávaných stěrů z děložního čípku se zabýváme také vyšetřením stěrů z vulvy a 

pochvy a vyšetřením HPV.  

 

Z rozhodnutí Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening karcinomu děložního hrdla 

jsme byli zařazeni mezi laboratoře doporučené pro tento celostátní screeningový program. 

 

Kromě provádění cytologických vyšetření se zabýváme i konzultační činností. 

 

Jistým specifikem našeho zařízení je úzká spolupráce s FN KV pro kterou nejen 

zpracováváme cytologická vyšetření, ale v případě nutnosti operační léčby je tato 

poskytována na gynekologicko porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 

v Praze 10, po zákroku jsou pacientky v péči našeho zařízení ještě po dobu nezbytně nutnou, 

následně se vrací zpět ke „svému“ gynekologovi. 

 

B-4  Úroveň a stav akreditace pracoviště 

 

Naše laboratoř absolvovala audit I. u NASKL a v současnosti se připravuje k akreditaci dle 

ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře.  

 

 

B-5  Organizace laboratoře, vnitřní členění, vybavení a obsazení 

Statutární a odborný zástupce:  MUDr. Alena Beková, M. I. A. C. 

Vedoucí laboratoře:    MUDr. Alena Beková, M. I. A. C. 

 

Vnitřní členění laboratoře 

 úsek zpracování preparátů 

 úsek základního screeningu 

 úsek archivace vzorků, žádanek o vyšetření a výsledků 

 úsek zpracování, ukládání, předávání a zálohování dat 

 úsek lékařského rescreeningu 

 

Vybavení laboratoře je v souladu s doporučením odborných společností ČLS JEP. 

Základní přístrojové vybavení laboratoře tvoří 

 barvicí automat 

 laboratorní mikroskopy 

 badatelský mikroskop 

 analyzátor PANTHER  

 výpočetní technika 

 

http://www.cgop.cz/
http://www.cgop.cz/
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Personální obsazení: 

 

 odborný garant, 

lékařský rescreening:    MUDr. Alena Beková, M.I.A.C. 

 lékařský rescreening:    MUDr. Vítězslav Slavík, M.I.A.C. 

 lékařský rescreening:                         MUDr. Aleš Kotouš 

 základní screening preparátů    11 laborantek s odborným vzděláním  

 svoz materiálu, zpracování dat 4 pracovníci 

 

B-6  Spektrum nabízených služeb 

 

Laboratoř má v souladu se svými kapacitními, přístrojovými a odbornými možnostmi 

stanoven soubor vyšetření, který lze realizovat a který je podložen smlouvami se zdravotními 

pojišťovnami. 

Jedná se výhradně o cytologická vyšetření vzorků odebraných z ženského genitálního traktu, 

a to z následujících lokalizací: 

 

 stěrové preparáty:  

 děložní čípek – exocervix 

 děložní čípek – endocervix 

 pochva 

 vulva 

 vyšetření HPV 

 

 

Seznam vykazovaných kódů:   

Odbornost 820 – 95198, 95199, 95201  

B-7  Popis nabízených služeb 

Viz body B-2, B-3 a B-6. 

Kromě provádění zmíněných vyšetření poskytujeme zadavatelům vyšetření i následující 

pomocné služby: 

1. dodávky materiálu pro odběr, identifikaci a fixaci vzorků pro vyšetření (na 

vyžádání po domluvě s vedením laboratoře viz bod E-10) 

2. transport materiálu a výsledků na naše náklady v pravidelných intervalech 

(týká se města Prahy, Ústí nad Labem, Liberce, Středočeského kraje a 

Severočeského kraje, po domluvě zadavatele s vedením laboratoře)  

3. poskytování výsledků zadavatelům vyšetření v elektronické podobě ve formátu 

umožňujícím export dat do jimi používaného počítačového systému 

4. spolupráce se zadavateli vyšetření na sledování a dispenzarizaci pacientek – po 

domluvě nabízíme v určených časových intervalech seznam pacientek, jejichž 

kontrolní cytologická vyšetření nebyla provedena v požadovaném termínu 

http://www.cgop.cz/
http://www.cgop.cz/
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C. Manuál pro odběry primárních vzorků 

C-1  Základní informace 

a) Cytologická laboratoř CGOP, s.r.o. provádí pouze gynekologická cytologická 

vyšetření – viz bod B-6, podrobně odstavec F. Jedná se o stěrové preparáty (viz bod 

B-6). Souhlas s vyšetřením vyslovuje pacientka před odběrem po domluvě 

s odebírajícím lékařem a není třeba žádného písemného záznamu ani vyplnění 

jakéhokoliv formuláře. Odběr vzorku pro cytologické vyšetření stěrového preparátu 

(děložní čípek, pochva, vulva) neklade na pacientku žádné zvláštní nároky, co se týče 

přípravy před odběrem, pouze by bylo vhodné, aby pacientky byly klinikem 

upozorněny na doporučení jedno- až dvoudenní sexuální abstinence před odběrem v 

případě vyšetření děložního čípku a pochvy. O tom, zda je u té které pacientky 

vhodné, možné a smysluplné odebrat vzorek na cytologické vyšetření, rozhoduje 

klinik po zvážení všech anamnestických údajů a záleží také na jeho posouzení, zda 

případné zánětlivé prostředí v pochvě a na děložním čípku neznemožní spolehlivou 

interpretaci cytologického obrazu. Totéž platí i v případě opakování odběru v době 

kratší než 3 měsíce, kdy je zvýšené riziko falešně negativního výsledku.  

Pokyny pro odběr pro HPV jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

b) Odběr materiálu na rutinní gynekologické cytologické vyšetření v rámci onkologické 

prevence je proveden stěrem v ordinaci gynekologa. Pro dosažení optimálních 

výsledků doporučujeme pro odběr materiálu použít adekvátní odběrový nástroj: 

 

 vatová štětička, ev. dřevěná špachtle pro odběr z exocervixu, 

 kartáček typu „endobrush“ pro endocervix, pochvu a vulvu. 

 

1. po odběru je materiál natřen co nejrovnoměrněji na označené podložní sklo a 

neprodleně fixován buď v roztoku alkohol-eteru v poměru 1:1, nebo 

sprejovým fixativem ze vzdálenosti nejméně 20-25 cm na celou plochu 

skla, po zaschnutí je toto označené podložní sklo vloženo do krabice na 

preparáty. 

 

Takto ošetřené vzorky musí být čitelně označeny symbolem, přiděleným jednotlivým 

lékařům naší laboratoří tak, aby byla zajištěna jednoznačná a nezpochybnitelná identifikace 

vzorku – viz bod C-7. 

 

Vzorky neoznačené, označené nesprávně nebo tak, že je znemožněna jednoznačná 

identifikace vzorku a pacientky, nemohou být zpracovány, o čemž je odebírající lékař 

neprodleně písemně, případně telefonicky zpraven – viz bod D-2 a D-3. 

 

Adekvátně fixovaný materiál nevyžaduje žádné speciální podmínky pro uchovávání, 

urychlené zpracování, transport apod., pouze je třeba vyhnout se přímému slunečnímu záření 

a blízkosti zdrojů tepla (pro zaschnutí fixační tekutiny u preparátů fixovaných sprejem není 

vhodné sušení na topení).  
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Každý vzorek ke zpracování musí být opatřen požadavkovým listem, tj. Průvodkou k 

cytologickému vyšetření, kde jsou uvedeny všechny údaje nezbytné a potřebné pro provedení 

vyšetření – viz bod C-2. 

 

c) Odběr pro HPV – pokyny pro odběr materiálu jsou uvedené v příloze č. 1  

 

C-2  Požadavkové listy (Průvodka k cytologickému vyšetření) 

 

Naše laboratoř dodává smluvním lékařům tiskopisy Průvodky k cytologickému vyšetření, 

jejíž podoba byla schválena Komisí MZ ČR pro screening karcinomu děložního hrdla. 

 

Průvodka k cytologickému vyšetření:      
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Průvodka k vyšetření HPV: 
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Jiný typ žádanky lze užít pouze v případě, že splňuje všechny náležitosti dle požadavků na 

bezpečnou pozitivní identifikaci pacienta a obsahuje veškeré údaje potřebné k provedení 

vyšetření - viz níže. 

 

Požadavkový list (žádanku, poukaz na vyšetření) čitelně vyplní zadavatel vyšetření, který je 

také zodpovědný za uvedení všech údajů: 

A) Průvodka k cytologickému vyšetření: 

 příjmení a jméno, event. tituly pacientky 

 bydliště a PSČ pacientky 

 rodné číslo, ev. číslo pojištěnce 

 číslo preparátu 

 kód pojišťovny pojištěnce (pacientky) 

 kód základní, event. i další diagnózy 

 důležité klinické údaje, především: 

 datum poslední menstruace 

 užívané preparáty, které mohou ovlivnit vzhled vyšetřovaných sliznic, 

především hormonální léčba (antikoncepce, hormonální substituční 

terapie), aktinoterapie, chemoterapie 

 prodělané diagnostické a terapeutické operační výkony ve vyšetřované 

oblasti 

 výsledek minulého, event. minulých cytologických (příp. i 

histologických) vyšetření 

 informace o HPV, typ vakcíny, rok očkování 

 kolposkopický nález 

 indikace cytologického vyšetření 

 datum odběru 

 jméno a podpis lékaře, který odběr provedl a který požaduje vyšetření 

 IČZ a číslo odbornosti zadavatele vyšetření 

 požadované vyšetření – o jaký materiál se jedná a odkud byl odebrán 

 pokud je požadováno vyšetření ve zkráceném termínu, musí být zřetelně 

označeno nápisem „STATIM“ – viz bod C-3 

 pokud je k dispozici více než 1 sklo s materiálem, musí to být bezpodmínečně 

na žádance uvedeno 

 veškeré údaje o skutečnostech, které mohou mít vliv na výsledek vyšetření. 

 

B) Žádanka o vyšetření HPV 

 příjmení a jméno, event. tituly pacientky 

 rodné číslo, ev. číslo pojištěnce 

 laboratorní číslo (vyplní laboratoř) 

 kód pojišťovny pojištěnce (pacientky) 

 kód základní, event. i další diagnózy 

 indikace vyšetření 

 datum odběru 

 jméno a podpis lékaře (zadavatel), který odběr provedl a který požaduje 

vyšetření 

 IČZ a číslo odbornosti zadavatele vyšetření 
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 pokud je požadováno vyšetření ve zkráceném termínu, musí být zřetelně 

označeno nápisem „STATIM“ – viz bod C-3 

 veškeré údaje o skutečnostech, které mohou mít vliv na výsledek vyšetření. 

 

Laboratoř není oprávněna vyšetření provést, pokud žádanka nebude obsahovat veškeré 

požadované údaje – v tomto případě bude postupováno dle bodu D-3. 

 

V současné době akceptujeme žádanky pouze v papírové podobě. 

 

C-3  Požadavky na urgentní vyšetření (STATIM) 

 

Pokud zadavatel vyšetření požaduje výsledek obdržet ve zkráceném termínu, je nutné to uvést 

na žádance označením „STATIM“. Laboratoř pak postupuje ve zpracování co nejrychleji je 

to možné, aby výsledek mohl být sdělen zadavateli obvykle následující pracovní den po přijetí 

materiálu ke zpracování – nejprve je výsledek vyšetření sdělen telefonicky, o čemž je 

proveden záznam v sešitu telefonických hlášení. Výsledek v papírové podobě je pak doručen 

svozem materiálu společně s ostatními. 

Ve výjimečných případech lze požadavek na urgentní vyšetření vznést i ústně anebo 

telefonicky, tehdy je pracovník laboratoře, který toto sdělení přijal, povinen jej dodatečně 

zapsat na žádanku a zajistit zpracování vyšetření jako urgentní. 

 

 

 

C-4  Ústní požadavky na vyšetření 

 

Ústní požadavky na vyšetření nemohou být akceptovány. 

Pouze je možné na telefonické vyžádání pracovníků naší laboratoře doplnit chybějící 

identifikační nebo anamnestické údaje nezbytné pro provedení vyšetření. V tomto případě je 

za doplnění údajů zodpovědný ten pracovník laboratoře, který chybějící údaje ústní nebo 

telefonickou formou přijal. Jedinou výjimku tvoří ústní nebo telefonické vyslovení požadavku 

na provedení vyšetření STATIM – viz bod C-3. 

 

 

C-5  Používaný odběrový systém 

 

Viz bod C-1, C-8. 
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C-6  Příprava pacienta před vyšetřením 

 

Viz bod C-1 odst. a). 

 

Před odběrem materiálu na cytologické vyšetření není potřebná žádná speciální příprava 

pacienta, pouze v případě odběru z děložního čípku nebo vulvy platí doporučení jedno- až 

dvoudenní sexuální abstinence, avšak ani při nedodržení tohoto doporučení není provedení 

vyšetření znemožněno, pouze lze očekávat mírné zkreslení výsledku ve smyslu akcentace 

změn zánětlivého a reaktivního charakteru.  

Před odběrem pro vyšetření HPV nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky na přípravu 

pacienta.  

C-7  Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 

 

Ke každému vzorku musí být dodána řádně a čitelně vyplněná žádanka. Identifikační údaje 

pacientky a označení vzorku musí bezvýhradně souhlasit, není možné uznat jakoukoliv 

výjimku. Vyšetření, u nichž tato podmínka není splněna, nemohou být provedena – viz bod 

D-3. 

 

Označení vzorku: 

Identifikace pacientky – pacientka musí být identifikována uvedením jména, příjmení, čísla 

pojištěnce (resp. rodného čísla) a kódu zdravotní pojišťovny. Pro provedení vyšetření je však 

nutné kompletně vyplnit celou žádanku – viz bod C-2. 

 

Za správnost označení vzorku a identifikaci pacientky plně zodpovídá zadavatel vyšetření a 

není v kompetenci naší laboratoře tyto údaje jakkoliv měnit nebo upravovat při přijetí ani 

dodatečně. 

 

A) pro cytologické vyšetření stěrového preparátu: 

1) Jméno a číslo pojištěnce, resp. rodné číslo pacientky 

2) a číselné označení vzorku dle předchozí domluvy s laboratoří, které musí být v 

souladu s tím, co je uvedeno v kolonce „Vyšetřovací číslo“ na žádance. 

 

Pokud má jedna pacientka více vzorků než jeden, musí být na každém vzorku kromě 

identifikace pacientky (viz výše bod 1. a 2.) uvedena i lokalizace, ze které byl proveden 

odběr. 

 

B) pro vyšetření HPV 

1) Jméno a číslo pojištěnce, resp. rodné číslo pacientky 

2) Číselné označení vzorku -  je přiřazeno v laboratoři 
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C-8  Odběr vzorku 

 

Odběr vzorku provádí zadavatel vyšetření na svém pracovišti – viz bod C-1 odst. b), odst. c). 

 

C-9  Množství vzorku 

A) pro cytologické vyšetření stěrového preparátu: 

Aby výpovědní hodnota výsledku cytologického vyšetření byla co nejvyšší, je třeba, aby pro 

vyšetření bylo odebráno a na sklo natřeno adekvátní množství vzorku, to znamená, aby byly 

přítomny všechny buněčné populace, které mají být vyšetřeny (to platí především pro dostatek 

materiálu z endo- i exocervixu při vyšetření děložního čípku), ale aby vrstva materiálu na 

podložním skle nebyla příliš silná a tím znemožňovala průchod světla při pozorování pod 

mikroskopem. Dostatečné množství odebraného materiálu je do značné míry závislé na 

použití správného odběrového nástroje – viz bod C-1 odst. b). 

 

B) pro vyšetření HPV 

Množství vzorku potřebného k vyšetření je popsáno v příloze č. 1. 

C-10  Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 

A) pro cytologické vyšetření stěrového preparátu: 

 

Podrobně o fixaci vzorků viz bod C-1 odst. c). 

 

Fixované vzorky na cytologické vyšetření nevyžadují žádné speciální parametry při 

manipulaci, skladování a transportu – pouze je třeba se vyhnout přímému slunečnímu a 

tepelnému záření. 

 

B) pro vyšetření HPV 

Množství vzorku potřebného k vyšetření je popsáno v příloze č. 1. 

 

Transport vzorků do laboratoře (viz bod C-12 a C-13) je zajištěn minimálně jednou týdně po 

domluvě s laboratoří ohledně podmínek svozu. 

 

 

C-11  Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky 

 

Se všemi vzorky je nakládáno jako s potenciálně infekčním materiálem. Veškerá manipulace 

se vzorky je prováděna pouze v jednorázových rukavicích a v ochranném oblečení. 

 

Nádobky nebo žádanky potřísněné biologickým materiálem, stejně jako vzorky mechanicky 

poškozené nemohou být laboratoří akceptovány. 
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C-12  Informace k dopravě vzorků 

 

Fixovaný materiál pro cytologické vyšetření je transportován v krabicích na preparáty (viz 

bod C-1 odst c)) a uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození. Materiál pro HPV je 

transportován ve zkumavkách s médiem (viz. příloha č. 1). S každým vzorkem na vyšetření 

musí být dodána žádanka. Materiál musí být dopravován do laboratoře minimálně jednou 

týdně. V případě urgentního vyšetření ihned po odběru anebo po domluvě s laboratoří v 

závislosti na požadovaném termínu vyhotovení výsledku. 

 

Vzorky ke zpracování musí být do laboratoře dodány k přijetí maximálně do 14 dní od data 

odběru, jinak nemohou být přijaty ke zpracování za úhradu ze strany zdravotních pojišťoven, 

ale pouze za přímou úhradu od zadavatele vyšetření – viz bod D-2. 

 

Svoz materiálu – viz bod C-13. 

 

C-13  Informace o zajišťovaném svozu vzorků 

 

Po domluvě s jednotlivými zadavateli vyšetření naše laboratoř zajišťuje svoz vzorků 

pravidelně jedenkrát týdně v dohodnutých časech. Veškeré další požadavky musí být řešeny 

individuálně s naší laboratoří – písemně, telefonicky či e-mailem. 

 

D. Preanalytické procesy v laboratoři 
 

 

D-1  Příjem žádanek a vzorků 

 

Příjem vzorků ke zpracování probíhá kdykoliv v pracovní době naší laboratoře. 

 

Při příjmu do laboratoře je zkontrolována správná identifikace pacientek se vzorky, správnost 

označení vzorků i údajů na žádance – viz bod C-2. Veškeré nevyhovující vzorky a žádanky 

jsou vyřazeny ze zpracování – viz bod D-2 a D-3. 

 

Po přijetí do laboratoře začíná vlastní zpracování vzorků – nabarvení materiálu v barvicím 

automatu a zamontování tohoto nabarveného materiálu pod krycí sklo.  

 

Osobní údaje vyšetřovaných pacientek jsou uchovávány tak, aby nebyly dostupné 

nepovolaným osobám. Rovněž veškeré písemné materiály obsahující osobní údaje 

vyšetřovaných osob a nepodléhající archivaci jsou skartovány. 
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D-2  Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních 

vzorků 

Vyšetření, jež se povahou vzorků nebo žádanek odchylují od požadavků laboratoře, viz bod 

C-2 a C-7, jsme oprávněni odmítnout. Důvodem k odmítnutí vzorků je především: 

1. Nejasná identifikace jednotlivých vzorků 

 chybějící označení vzorku na sklíčkách nebo ve zkumavkách 

 nečitelné nebo nejednoznačné označení vzorku 

2. Nedostatečná úroveň vyplnění údajů na žádance, event. její úplné chybění 

3. Mechanicky poškozená sklíčka se vzorky, případně odlomená část s označením 

vzorku 

4. Mechanické poškození zkumavek se vzorky HPV 

5. Nedodržení termínu 14 dní od data odběru do data přijetí v laboratoři.

 

 

Pokud je možná náprava, je požadována od zadavatele vyšetření tak, aby bylo možno dodržet 

bod 4 (termín 14 dní od odběru do přijetí v laboratoři). Když není náprava sjednaná v tomto 

termínu, bude zadavatel upozorněn na skutečnost, že vyšetření nelze provést i po nápravě 

nedostatků náležitostí vyšetření za úhradu ze strany zdravotní pojišťovny, ale pouze za úhradu 

z jeho strany. 

 

Pokud nelze napravit nedostatky všech náležitostí vyšetření nebo tak nebude učiněno, 

laboratoř bude postupovat dle bodu D-3 a musí taková vyšetření odmítnout. 

 

 

D-3  Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 

 

Pokud budou některá vyšetření dle bodu D-2 odmítnuta, bude o tom jejich zadavatel 

neprodleně písemně, event. telefonicky zpraven a žádanky takovýchto vyšetření mu budou 

vráceny. Údaje o odmítnutých vyšetřeních jsou vedeny v „Knize odmítnutých vzorků“. 

 

Všechny případné dodatečné změny údajů související s identifikací vzorku a údaji o pacientce 

jsou zdokumentovány (zápis na originálu žádanky a v elektronické dokumentaci) včetně 

údaje, kdo, kdy a proč změnu provedl. 

 

 

D-4  Vyšetřování smluvními laboratořemi 

Naše laboratoř nevyužívá služeb žádné další laboratoře. 

Zapůjčení vzorků ke konzultačnímu vyšetření ve zvolené laboratoři viz bod E-5. 

                                                           
 Důvodem je stanovisko zdravotních pojišťoven, které odmítají uhradit vyšetření, u kterých nebyla dodržena podmínka termínu 14 dní od 
odběru do přijetí v laboratoři. 
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E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 
 

 

E-1  Hlášení výsledků v kritických intervalech 

 

Na vyšetření prováděná naší laboratoří se kritické intervaly nevztahují. Přesto reakcí na 

kritickou hodnotu výsledku vyšetření (tj. nález vysoce suspektní či pozitivní ve smyslu 

nalezeného invazivního karcinomu) je telefonické sdělení zadavateli příslušného vyšetření, o 

čemž je veden záznam v sešitu telefonických hlášení 

 

Výsledky vyšetření prováděná jako STATIM viz bod C-3 jsou zadavateli sdělována ihned po 

vyhotovení prostřednictvím telefonu. Písemná forma výsledku je následně doručena s 

ostatními výsledky zadavateli obvyklým způsobem. Záznam o tel. hlášení je v sešitu 

telefonických hlášení. 

 

 

E-2  Informace o formách vydávání výsledků 

 

Výsledky předáváme zadavatelům vyšetření v písemné podobě, a to těmito způsoby: 

 při svozu materiálu (ať už zajišťovaném naší laboratoří anebo na náklady 

zadavatele)  

 osobní převzetí zadavatelem nebo jím pověřenou osobou v naší laboratoři  

 

 

Elektronický přenos dat obsahujících výsledky vyšetření je v současné době realizován jednak 

prostřednictvím internetu, kdy jsou data odeslána zadavateli ihned po vyhodnocení a jednak 

předáváním nosiče elektronických dat v takovém formátu, jež umožňuje přímý export 

výsledků do počítačového programu zadavatele. 

 

Na vyžádání odebírajícího lékaře výsledek sdělíme i telefonicky – když nám lékař zavolá, my 

poté telefonujeme zpět na nám známé telefonní číslo jeho pracoviště a výsledek sdělíme. 

Předání výsledku v papírové podobě následuje. 

 

 

E-3  Typy nálezů a laboratorních zpráv 

 

Naše laboratoř používá jediný typ formulace nálezu, a to je výstupní tisková sestava SW 

programu IntelliPAT Studio z agendy „Gynekologická cytologie“. 
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A) pro cytologické vyšetření stěrového preparátu: 

 

Hodnotí se slovně několik parametrů: 

 

 kvalita vzorku - zda je preparát způsobilý k hodnocení, limitovaně 

diagnostický nebo 

 nehodnotitelný, event. jsou popsány důvody omezené hodnotitelnosti 

 mikrobiální pozadí preparátu 

 nenádorové změny (zánětlivé, reaktivní, reparativní procesy, degenerace, 

metaplazie apod.) 

 diagnostické hodnocení přítomnosti nebo nepřítomnosti neoplastických změn 

vyšetřované lokalizace 

 doporučení dalšího postupu nebo intervalu pro příští vyšetření

 

 hodnocení odezvy epitelu na hormonální stav pacientky, pokud je požadováno 

nebo pokud neodpovídá normálu. 

 

K hodnocení se dle mezinárodních zvyklostí používá systém Bethesda 2001. 

 

Nález je uveden na žádance dodané zadavatelem, která obsahuje všechny náležitosti dle bodu 

C-2 a C-7. 

 

Součástí nálezu jsou také údaje o laboratorním zpracování: 

 

 datum zpracování v laboratoři 

 identifikace naší laboratoře 

 počet preparátů, pokud je vyšší než 1 

 jméno pracovníka, zodpovědného za uvolnění nálezu 

Závěr nálezu z každého cytologického vyšetření stěrového preparátu vždy obsahuje 

doporučení dalšího postupu (interval pro další kontrolní vyšetření, doporučení biopsie, 

operačního řešení atd.) nebo nabízí výběr z uvedených možností. Pokud formulaci doporučení 

nelze vyjádřit pomocí předdefinovaných textů, je uvedeno individuálně formulované 

doporučení v dolní části žádanky – v poznámce. 

 

Kopie výsledků se v naší laboratoři archivují v elektronické podobě a jsou kdykoliv dostupné 

ke čtení nebo tisku. V papírové podobě se kopie výsledků archivují v našich archivech po 

dobu 10 let, preparáty po dobu 5 let. 

 

B) Výsledky vyšetření HPV 

Hodnotí se slovně vysoké riziko HPV: 

 pozitivní 

 negativní 

 

Nález je uveden na žádance na vytištěném Výsledku vyšetření HPV. 

                                                           
 Závěr nálezu z každého vyšetření vždy obsahuje doporučení dalšího postupu (interval pro další kontrolní vyšetření, doporučení 

biopsie, operačního řešení atd.) nebo nabízí výběr z uvedených možností. Pokud formulaci doporučení nelze vyjádřit pomocí 
předdefinovaných textů, je uvedeno individuálně formulované doporučení v dolní části žádanky – v poznámce. 
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Součástí nálezu jsou také údaje o laboratorním zpracování: 

 

 datum příjmu do laboratoře 

 datum schválení výsledku 

 identifikace laboratoře 

 jméno pracovníka, zodpovědného za zpracování výsledku 

 jméno pracovníka, zodpovědného za schválení výsledku 

 

Kopie výsledků se v naší laboratoři archivují v elektronické podobě a jsou kdykoliv dostupné 

ke čtení nebo tisku. Vzorky jsou uložené v laboratoři 1 měsíc, pak se likvidují.  

E-4  Vydávání výsledků přímo pacientům 

Naše laboratoř výsledky vyšetření přímo pacientům v žádném případě bez výjimky nevydává 

ani je neinformuje telefonicky. 

 

Závěrečné zprávy o vyšetření (nálezy) jsou předávány pouze zadavateli, a to prostřednictvím 

osob zajišťujících svoz materiálu, aby se výsledky vyšetření a osobní údaje nedostaly do 

rukou nepovolaných osob. 

E-5  Opakovaná a dodatečná vyšetření 

A) pro cytologické vyšetření stěrového preparátu: 

Na žádost zadavatele nebo jiné oprávněné osoby lze provést tzv. „druhé čtení“ preparátu – 

tzn. znovu mikroskopicky zhodnotit povahu buněčného materiálu ve vzorku a popsat nález 

(opakované vyšetření). Pokud se nebude shodovat s výsledkem původního vyšetření, bude 

postupováno dle bodu E-6, jinak bude zadavateli sděleno, že výsledek prošel druhým čtením 

se souhlasným výsledkem. 

 

Laboratoř sama v rámci vnitřní kontroly kvality zajišťuje druhé čtení u náhodně vybraných 

zhruba 10% všech vyšetření - jedná se o druhé čtení preparátů vyřazených samostatnou 

laborantkou - screenerkou jako negativních.  

 

Pouze na vyžádání zadavatele vyšetření lze vzorek zapůjčit ke konzultačnímu vyšetření do 

vybrané laboratoře, o čemž je v elektronické dokumentaci pořízen záznam a u vedoucí 

laboratoře je uloženo potvrzení o zapůjčení vzorků ke konzultaci s uvedením termínu vrácení 

a podpisem osoby, která vzorky převzala. 

 

Kontrolní vyšetření provádíme z vlastní iniciativy jako „kontrolu minulého skla“ v těchto 

případech: 

 

 když nález určený pro zhodnocení lékařem byl již v minulosti od téže 

pacientky hodnocen jako suspektní nebo nejasný 

 nález nyní negativní byl dříve popsán jako suspektní 

 nález nyní suspektní byl dříve hodnocen jako negativní. 
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B) Pro vyšetření HPV 

 

Na žádost lékaře lze opakovat vyšetření do 1 měsíce od odběru vzorku. Dodatečná vyšetření 

neprovádíme. 

E-6  Změny výsledků a nálezů 

Pokud je při kontrole objeven významný nesouhlas s nálezem při prvním čtení, situace je 

řešena s vedoucím laboratoře a odborným zástupcem. V takovém případě je výsledek znovu 

zformulován, opraven a zaslán zadavateli vyšetření spolu se zprávou o změně výsledku, a 

současně je na tuto skutečnost upozorněn telefonicky. 

E-7  Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 

Vzorky jsou zpracovávány průběžně a v pořadí, ve kterém byly do laboratoře přijaty. 

Statimová vyšetření zpracováváme přednostně, okamžitě po příjmu do laboratoře. 

 

A) pro cytologické vyšetření stěrového preparátu: 

Vzorky na běžná cytologická vyšetření zpracováváme do týdne od přijetí v laboratoři, 

statimová vyšetření zpravidla do následujícího pracovního dne po přijetí, pokud není 

požadováno či domluveno jinak. 

Maximální doba zpracování od přijetí do uvolnění výsledku je 1 týden. 

 

B) pro vyšetření HPV 

Vzorky jsou zpracovávány průběžně, maximální doba zpracování od přijetí do uvolnění 

výsledku jsou 3 týdny. 

 

Na základě osobní domluvy lze sjednat individuální termíny dle požadavků zadavatele 

vyšetření. 

E-8  Konzultační činnost laboratoře 

Konzultace k jednotlivým vyšetřením nebo doporučením poskytuje vedoucí lékař (odborný 

zástupce) cytologické laboratoře, případně pracovník z úseku lékařského rescreeningu či 

vedoucí laboratoře. Naše cytologická laboratoř nabízí spolupracujícím gynekologům možnost 

odeslání jejich pacientek do našeho centra onkologické prevence CGOP, s.r.o., 

Vocelova 5, Praha 2 k provedení expertní kolposkopie. Na základě tohoto vyšetření je 

námi stanoven další postup, tedy např. je v našem zařízení provedena biopsie, která je rovněž 

zpracována v histologické laboratoři CGOP, s.r.o., případně je pacientka odeslána na 

operační řešení do FN Královské Vinohrady, se kterou úzce spolupracujeme. 

 

Vrácení pacientky zpět registrujícímu gynekologovi po ukončení ošetření, léčby či 

sledování je samozřejmostí. 

 

Informace o celé šíři poskytovaných služeb v CGOP, s.r.o. ve vždy aktuální podobě je možné 

nalézt na www.cgop.cz. 
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E-9 Způsob řešení stížností 

Na veškeré činnosti prováděné v naší laboratoři lze podávat stížnosti vedoucímu Cytologické 

laboratoře, nebo jeho zástupci. O každé stížnosti je informován vedoucí Klinických laboratoří, 

a pokud není stěžovatel spokojen s řešením stížnosti, může požádat o prošetření vyřízení 

stížnosti vedoucího Klinických laboratoří. Kontakty jsou uvedené v bodu B-1. 

 

Stížnost lékaře, pacienta a ostatních účastníků smluvního vztahu je podnětem pro zlepšení 

práce Cytologické laboratoře, a proto se zabýváme prošetřením každé uplatněné stížnosti.  

 

Stěžovat si lze na:  

 způsob zpracování vzorku 

 výsledek laboratorních vyšetření 

 formální stránku nálezu 

 termín zpracování laboratorního vyšetření 

 způsob jednání pracovníků laboratoře 

 na jiné skutečnosti, se kterými byl zadavatel vyšetření, případně třetí osoba, 

nespokojen 

 

Způsob podání stížností: 

• písemně (poštou, e-mailem, faxem) 

• ústně (při osobním jednání, telefonicky) 

 

Jakýkoliv z výše uvedených způsobů je podnětem pro řešení stížnosti.     

 

Postupy pro řešení možných (předpokládaných) stížností: 
 

1. Nedodání výsledku ve  stanoveném termínu (viz.. E 7 Intervaly od dodání vzorku k vydání 

výsledků)  

Je-li stížnost oprávněná a výsledky nebyly skutečně dodány v termínu uvedeném 

v Laboratorní příručce CL, postupuje vedoucí CL nebo jeho zástupce takto: 

 ověří totožnost stěžujícího (žadatel o vyšetření), 

 v případě známých výsledků jsou výsledky sděleny žadateli a dohodnut termín 

odeslání písemných výsledků vyšetření,  

 pokud výsledek vyšetření není známý, informuje klienta o nejbližším termínu dodání 

výsledků. 
 

2. Stížnosti na postup nebo  výsledky laboratorního vyšetření  

Stížnost řeší vedoucí CL nebo jeho zástupce ve spolupráci s pracovníkem, který dané 

vyšetření provedl. Vedoucí CL nebo jeho zástupce prověří oprávněnost stížnosti (pokud lze, 

zajistí opakování laboratorního vyšetření). V případě, že je stížnost oprávněná, zajistí dodání 

opraveného výsledku laboratorního vyšetření (osobně nebo poštou s omluvným dopisem). 

V případě, že stížnost není oprávněná, informuje klienta o výsledku řešení stížnosti. 
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3. Stížnosti na pracovníky laboratoře a ostatní stížnosti  

Stížnost řeší vedoucí Cytologické laboratoře nebo jeho zástupce. V případě, že je stížnost 

oprávněná, pošle omluvný dopis stěžovateli nebo si sjedná osobní schůzku, kde projedná 

způsob řešení stížnosti. V případě, že stížnost není oprávněná, informuje klienta o výsledku 

řešení stížnosti. 
 

Termíny pro vyřízení stížností: 

 stížnost na výsledek vyšetření lze podat kdykoliv; ostatní stížnosti lze podat do 30 dnů 

od předmětné události 

 pokud stížnost není řešena ihned, je termín na vyřízení stížnosti 30 kalendářních dnů; 

v tomto termínu oznámí vedoucí Cytologické laboratoře nebo jeho zástupce 

stěžovateli výsledek šetření  

 v případě, že nelze v tomto termínu stížnost vyřešit, informuje stěžovatele o 

dosavadním postupu (např. znalecký posudek) s uvedením data konečného rozhodnutí 

 

E-10  Vydávání potřeb laboratoří 

 

Zadavatelé vyšetření na požádání obdrží po domluvě s vedením laboratoře zdravotnický 

materiál, který souvisí s odběrem, skladováním a transportem vzorků, stejně tak jako 

formuláře žádanek na vyšetření v objemu odpovídajícím počtu zaslaných vyšetření. 

F. Množina laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří 

včetně popisu položek 
 

F-1  Poskytovaná vyšetření 

Seznam vyšetření poskytovaných naší laboratoří viz bod B-6. 

 

G. Obecné zásady laboratoře na ochranu osobních informací 
 

Laboratoř nakládá s osobními a citlivými údaji pacientů tak, aby nemohlo dojít k jejich 

neoprávněnému přístupu, změně nebo zneužití.  

Obecné zásady pro ochranu osobních údajů jsou na úrovni organizačních opatření a 

technických opatření.  

 

1) Organizační opatření na ochranu osobních údajů: 

 Osobní a citlivá data pacientů jsou vedena v listinné formě v příručních spisovnách a 

programu Intelli Pat.  
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 Listinná forma záznamu je zabezpečena uzamčením vstupu do prostor laboratoře a 

řízením vstupu cizích osob. Pro zabezpečení dat v informačním systému mají 

pracovníci přidělena přístupová práva s ohledem na jejich kompetence. Pracovníci 

mají ve své pracovní náplni podepsanou mlčenlivost a jsou seznámeni prokazatelně s 

vnitřními předpisy laboratoře, ve kterých jsou stanovena pravidla pro nakládání s 

osobními údaji. 

2)         Technická opatření: 

 Technická opatření jsou stanovena na úrovni mechanického zabránění přístupu 

neoprávněných osob do míst, kde je uložena zdravotnická dokumentace. Jedná se o 

řízený vstup do laboratoře.  

 Zdravotnická dokumentace uložená v programu Intelli Pat je v době nepřítomnosti 

zdravotnického pracovníka chráněna heslem pro vstup do PC a systému Intelli Pat. 

Každý pracovník má přidělený rozsah oprávnění pro přístup do Intelli Pat. 

 

 

H. Přílohy 
 

Příloha č. 1 Pokyny pro odběr pro HPV 


