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K Vašemu podání ze dne 10. března 2021

V Praze dne 6. dubna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dne 10. února 2021 obdrželo Ministerstvo zdravotnictví Vaši žádost o poskytnutí

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., evidovanou pod č.j.

Přípisem č.j. byla prodloužena lhůta pro poskytnutí

informace. Podanou žádostí jste požádala o odpověď na následující dotazy:

1) Testování na přítomnost HPV-95202 - Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny

vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru - negativní nález v rámci

preventivních gynekologických prohlídek u žen ve věku 35- 45let-není ošetřeno

písemným informovaným souhlasem klientek a stejně. tak v případě uretrálních

stěrů u mužů na přítomnost HPV.

2) Jak jsou bonifikováni, odměňováni za odběr nebo nabídku testování HPV-

screeningu (formou DNA) klientům- lékaři-např. i přes pojišťovny, ministerstvem,

apod.?

3) Které všechny laboratoře v ČR mají od MZČR uděleno oprávnění provádět

vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním

stěru/uretrálním steru u mužů?

4) Proč nejsou nesmlouvány poskytovatelům gynekologické péče,

dermatovenerologie a urologie tyto výkony?: a) 95202 - Vyšetření přítomnosti

nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru - negativní

nález

b) 95203 - Vyšetření přítomnosti nukleové kyseliny vysoce rizikových typů HPV

v cervikálním stěru - pozitivní nález.

5) V souvislosti s viz. nasmlouvanými výkony u laboratoří a nenasmlouvanými

výkony lékařské péče se obchází informovaný souhlas klienta s poskytnutím

vlastní DNA ke genetickému vyšetření HPV.
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a)Prosím uvést ve kterém dokumentu/tech MZČR dává pokyn, (b) na základě

čeho pojišťovnám nasmlouvat screening HPV (přes vyšetření DNA nikoliv

cytologii) s laboratořemi v CR c) kde je součástí tohoto procesu informovaný

souhlas pacienta s vyšetřením?-na žádankách laboratoří oprávněných MZČR

chybí!!!...

d) Na základě jakého (dokumentu, §,...) MZČR obchází nasmlouvání výkonu

mezi pojištěncem a lékařem a přehazuje ho pouze na laboratoře bez

informovaného souhlasu pacienta? e)Ve kterém dokumentu MZČR edukovalo

lékaře o povaze vyšetření a nutnosti zajistit souhlas s vyšetřením nebo odmítnutí

pacientem, či náhradu běžnou cytologií?

6) Které osoby jmenovitě prosadily testování HPV-screening od 1.1.2021 (formou

DNA sekvencování ze stěrů) na MZČR, na pojišťovnách, do vyhlášky

č. 563/2020Sb., případně jiných legislativních dokumentů?

K Vaší žádosti Vám sděluji následující:

Ad 1

Písemná forma souhlasu se podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

a podmínkách jejich poskytování, vyžaduje v případě, že tak stanoví jiný zákon jako je

např. zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů

a o změně některých zákonů nebo zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pokud není

požadován písemný informovaný souhlas, pak pacient může vyjádřit souhlas

s poskytnutím zdravotních služeb ústně nebo konkludentně. Právní spory pacienta

a poskytovatele řeší soud nikoliv Ministerstvo zdravotnictví.

Ad 2

HPV screening je podporován Národním onkologickým programem České republiky,

závisí na rozhodnutí ženy, zda se rozhodne screening podstoupit. Úhrada vyšetření

(odběr a laboratorní testování) z veřejného zdravotního pojištění je dána zákonem č.

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých

souvisejících zákonů, vyhláškou č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních

výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění, a vyhláškou o stanovení hodnot bodu,

výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení, platnou v konkrétním roce.

Ad 3

HPV testy mohou provádět cytologické a patologicko - anatomické laboratoře, které mají

Osvědčení k provádění cervikovaginální cytologie, a jsou zařazeny do Programu pro

screening nádorů děložního hrdla. Seznam center se v současné době aktualizuje

a bude zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví do konce dubna

letošního roku.
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Ad 4

Podle ustanovení vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních

výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění, se jedná se o laboratorní vyšetření,

které je možné provést na specializovaném pracovišti – v laboratořích, které provádějí

screeningové vyšetření karcinomu děložního hrdla (viz 3).

Ad 5)

Ministerstvo zdravotnictví vydává na základě zmocnění ze zákona (zákon č. 48/1997

Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících

zákonů) vyhlášku č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů

s bodovými hodnotami, v platném znění, a vyhlášku o stanovení hodnot bodu, výše

úhrad hrazených služeb a regulačních omezení, platnou v konkrétním roce. Zdravotní

pojišťovny za účelem zajištění věcného plnění při poskytování hrazených služeb

pojištěncům pak uzavírají smlouvy s poskytovateli o poskytování a úhradě hrazených

služeb. Ministerstvo zdravotnictví do uzavíraní smluv mezi zdravotními pojišťovnami

a poskytovateli zdravotní péče nezasahuje, zdravotní pojišťovna je samostatnou

právnickou osobou, jíž je svěřeno provádění veřejného zdravotního pojištění

a rozhodování v této oblasti v souladu s platnou legislativou.

Vzdělávání lékařů se řídí zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání

odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění. Další povinné vzdělávání, včetně

náležitostí poskytování zdravotních služeb stanoví Česká lékařská komora, profesní

lékařská organizace. Ministerstvo zdravotnictví toto vzdělávání lékařů neorganizuje.

Co se týče metodických pokynů, Česká gynekologická a porodnická společnost České

lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně vydala ve Sbírce doporučených postupů

č. 2/2021 Doporučení pro implementaci HPV DNA testu do screeningu karcinomu

děložního hrdla v České republice.

Ad 6

Jde o aktivitu odborných společností (České gynekologicko porodnické společnosti ČLS

JEP, Společnosti českých patologů ČLS JEP, Společnosti klinické cytologie ČLS JEP),

které ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami připravily kalkulační list výkonu

a následně Česká gynekologicko porodnická společnost předložila tento výkon do PS

pro SZV, kde byl schválen. Komise MZ pro screening nádorů děložního hrdla testování

HPV u žen doporučila.

S pozdravem


