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Oznámení Ministerstva zdravotnictví 

Úprava Věstníku MZ ČR částka 7/2007 „Kritéria a podmínky programu pro screening nádorů 

děložního hrdla v ČR“. 

 V souladu s novelou vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, se aktualizuje screeningový algoritmus 

podle kterého bude v případě negativního výsledku cytologického vyšetření v rámci 

preventivní prohlídky u žen ve 35. a 45. roce života provedeno vyšetření přítomnosti nukleové 

kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru jako vysoce senzitivní test metodou 

detekující high risk HPV, schválenou pro účely screeningu. 

V čl. 3 se v odst. 1 za poslední větu doplňuje text: „V případě negativního výsledku výše 

uvedeného cytologického vyšetření bude v rámci preventivní prohlídky u žen ve 35. roce (tj. 

35 + 364 dní) a 45. roce (tj. 45 + 364 dní) života provedeno vyšetření přítomnosti nukleové 

kyseliny vysoce rizikových typů HPV v cervikálním stěru jako vysoce senzitivní test metodou 

detekující high risk HPV, schválenou pro účely screeningu (např. Hybrid Captutre 2, 

automatickou izolaci DNA a následnou amplifikací a detekcí high risk HPV DNA nebo cíleným 

zachycením a amplifikací 14 high risk HPV mRNA) pomocí souprav pro in vitro diagnostiku 

(CE IVD certifikát).  

V čl. 4 bod I) se zvyšuje počet provedených screeningových vyšetření. První věta zní: 

„Standardem je provádění 15 000 20 000 nebo více vyšetření ročně“. 

V čl. 4, bod I) písm. b) se za první větu doplňuje text: „Jak screeningové HPV testování v 35. 

a 45. roce života ženy (tj. výkony č. 95202, 95203 dle seznamu výkonů), tak diagnostické HPV 

testování (výkon č. 95201 dle seznamu výkonů) prováděné ve sporných případech (např. 

ASC-US) indikuje lékař gynekolog.  

Poslední věta zní: „Sporné případy představují 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. 
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