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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

inspirací pro následující řádky mi byl úvodník kolegy MUDr. Jana Valenty v minulém vy-
dání, ve kterém popisoval zbytečný a marný boj s mikroby. Krásně vylíčil situaci lidstva, 
které si naivně myslí, že je pánem všech organismů a mikroorganismů, které může za 
pomoci tabletek a infuzí antibiotik různých typů a generací kdykoliv zahnat do kouta či do 
věčných lovišť. Dovolte mi proto, abych v tomto duchu navázal.

Používání antibiotik je možné regulovat několika možnými způsoby. Položme si pro-
to otázku, jakou roli v této problematice hrají laboratoře SYNLAB neboli, jak můžeme 
přispět my jako bakteriologická laboratoř SYNLAB CUBE, ke snížení rezistence bakterií, 
jež vyvolávají infekce. Tento úkol přesahuje obecné vnímání diagnostické funkce privátní 
nezávislé laboratoře.

Možná je to pro širokou veřejnost překvapení, ale je nesporným faktem, že většina antibiotik v ČR není podávána paci-
entům v lůžkových zařízeních, ale v ordinacích praktických lékařů a ambulantních specialistů. Právě ambulantní sektor 
je významnou doménou diagnostiky laboratoří SYNLAB. Další skutečností je zvyšující se odolnost mikroorganismů od 
komunitních pacientů jako důsledek nadměrného předepisování a používání některých rizikových skupin antibiotik.

Dovolím si citovat závěr zprávy Státního úřadu pro kontrolu léčiv: Spotřeby a náklady na ATB používaná v humán-
ní medicíně v ČR 2008-2016 a jejich základní vyhodnocení podle metodiky ECDC: „Na závěr lze konstatovat, 
že ČR nepatří mezi země s extrémně vysokými spotřebami ATB, ani s nejhoršími výsledky indikátorů kvality 
spotřeb. Pozorujeme však řadu nepříznivých trendů, jako je například nadprůměrně vysoká spotřeba makrolidů, 
narůstající dominance chráněných penicilinů a nežádoucí vzestup spotřeby cefuroximu, což není odůvodněno 
změnami citlivosti mikrobů na ATB. To v dlouhodobém horizontu přispěje k nárůstu rezistence mikrobů na ATB 
a ke zbytečně vysokým nákladům na ATB.“

Vědomi si těchto faktů jsme se s kolegy z bakteriologické laboratoře SYNLAB CUBE v Praze rozhodli lehce pozměnit 
svůj přístup k vydávání výsledků mikrobiologických vyšetření. V této chvíli nejde jen o to přijmout vzorek a vydat vý-
sledek, ale také zhodnotit, zda je mikroorganismus identifikovaný ve vzorku reálným vyvolavatelem infekce, a pečlivě 
zvážit, které antimikrobní preparáty uvolnit, chcete-li je doporučit pro léčbu. Umožňujeme tak spolupracujícím lékařům 
úspěšně léčit bez zmiňovaných zbytečně vysokých nákladů ověřenými základními antibiotiky bez výraznějších vedlejších 
účinků. Věříme, že právě tento přístup je smysluplnou cestou (a zároveň cílem) k racionální antibiotické politice v reálných 
podmínkách ČR.

Laboratoře SYNLAB s antibiotickým střediskem jsou přístrojově i personálně špičkově vybaveny pro různé způso-
by komunikace se spolupracujícími lékaři. Antibiotická konzilia a řešení klinických či epidemiologických situací jsou 
nedílnou součástí našeho dne. Dávat odbornou a myšlenkovou nadstavbu laboratorní práci je smyslem i poslá-
ním práce lékařského mikrobiologa. Tento přístup vede k rozšíření obzorů, ke zvýšené motivaci a dost často také 
k odstranění rutiny. Možná právě proto má tento náš přístup pozitivní odezvu. Každý z klinických kolegů se na nás 
může obrátit pro zkonzultování významu patogenu u konkrétního pacienta a případnou antimikrobní terapii. My 
v laboratoři jsme zase rádi, když dostáváme zpětnou vazbu v podobě důvěrou ověnčeného dotazu ze strany léčby 
infekce. Vzestup antibiotické rezistence, který zaznamenáváme, je alarmující. Je ale řešitelný, a to právě správnou 
komunikací založenou na laboratorní práci a partnerství s lékaři, kteří finálně předepisují antibiotika.

Bakterie si mezi sebou vyměňují svojí DNA, stejně tak si lidé a zdravotníci, obzvlášť mezi sebou, musí začít vymě-
ňovat informace. A k tomu slouží i tento čtvrtletník.

Přeji všem příjemné počtení a krásné léto.

MUDr. Filip Prusík 
zástupce vedoucí laboratoře SYNLAB CUBE

EDITORIAL
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Pilotní projekt odběrového 
pracoviště v Košicích 
Autorka: Gabriela Matějková

Díky spojení statimového režimu s odběro-
vou místností se v akutním případě urychlí 
celý diagnostický proces na minimum. Vý-
sledky je možné získat i za méně než hodi-
nu. „Je to náš pilotný projekt, na Slovensku 

žiadnu odberovku spojenú so statimovým 
laboratóriom nemáme,“ uvedla vedoucí 
biochemického oddělení košické laboratoře 
SYNLAB Beáta Uličná, která měla realizaci 
na starosti. S vybudováním pracoviště jí 
pomáhal několikačlenný tým, a to jak spe-
cialisté z laboratoří, tak kolegové z obcho-
du, nákupu, IT či servisního oddělení.

První plány k projektu vznikly začátkem 
loňského léta, realizace trvala přibližně rok. 
„Najprv sme pripravovali dispozíciu priesto-
rov, čo kde bude. Potom sme v spolupráci 
s nákupným oddelením vyberali nábytok od 
jednotlivých typov až po farby. Asi najviac 
práce bolo s vybavovaním legislatívnych 
vecí, komunikácia s hygienou a úradmi. 
Teraz to vyzerá jednoducho, človek by ale 
neveril, koľko je za tým mravenčej práce. 
A predovšetkým tímovej. Keby všetky 
zložky nefungovaly spoločne, tak by sa to 
takto pekne nepodarilo,“ vysvětlila Beáta 
s potěšením z výsledku.

Pracoviště aktuálně zaměstnává jednu 
odběrovou sestru a jednu laborantku. Ta 
se stará o vyšetření vzorků, které přichá-
zejí nejčastěji od lékařů z místní polikliniky 

a nejbližšího okolí. Odběrovou místnost 
nejvíce navštěvují děti. „Na poliklinike je 
viacero detských lekárov, ak majú problémy 
s odberom zo žily alebo potrebujú urgentne 
krvný obraz, prípadne glykémiu, pošlú 
deti k nám. Tiež máme veľa pacientov na 
vyšetrenie OGTT, hlavne u tehotných žien. 
Začali sa ozývať aj samoplatcovia, pre 
ktorých je odberovka tiež určená. Verím, 
žeich bude narastať,“ dodala Beáta Uličná. 
Více informací naleznete na stránkách 
www.synlab.sk.

ZE SVĚTA SYNLABU

Na košickém sídlišti Nad jazerom se v březnu poprvé otevřely dveře nového 
odběrového pracoviště, jež je v SYNLABU na Slovensku první vlaštovkou. 
Výjimečnost spočívá v propojení se statimovou laboratoří.

B. Uličná
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Můžete se na nás spolehnout 
i v oblasti ambulancí

Ambulance alergologie 
a klinické imunologie
Mlynářská 4, 110 00, Praha 1

ordinující lékaři: 
MUDr. Radka Šedivá 
MUDr. Barbara Trnková 
MUDr. Monika Hybenová 
MUDr. Karolína Vávrová 
MUDr. Eva Kovaříková 
tel.: +420 277 779 811, +420 277 779 821

Ambulance alergologie 
a klinické imunologie
Poliklinika profesora Řeháka 
Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5

ordinující lékaři: 
MUDr. Iva Pončáková 
tel.: +420 277 779 750, +420 277 779 736 
MUDr. Martina Dukátová 
tel.: +420 277 779 750, +420 277 779 730 
Doc. MUDr. Vít Petrů, CSc. 
tel.: +420 277 010 521

Ambulance alergologie 
a klinické imunologie
Poliklinika (2. patro) 
Sokolovská 304, 190 00 Praha 9 - Vysočany

ordinující lékař: 
MUDr. Jana Roztočilová 
tel.: +420 266 006 259

Ambulance alergologie 
a klinické imunologie
Poliklinika (1. patro) 
Šustova 1930, 148 00 Praha 4 - Chodov

ordinující lékař: 
MUDr. Edita Paulasová 
tel.: +420 296 506 218

Ambulance alergologie 
a klinické imunologie
Poliklinika DAM, s.r.o. 
Stamicova 21/1968 
162 00 Praha 6 - Břevnov

ordinující lékaři: 
MUDr. Jana Halíková 
tel.: +420 277 010 556 
MUDr. Olga Veselá 
tel.: +420 277 010 558

Ambulance alergologie 
a klinické imunologie
Dyjská 6, 669 02 Znojmo

ordinující lékař: 
MUDr. Jana Teturová 
tel.: +420 515 266 147, +420 736 472 335

Ambulance hematologie
Poliklinika DAM, s.r.o. 
Stamicova 21/1968 
162 00 Praha 6 - Břevnov

ordinující lékař: 
MUDr. Miroslav Čaniga 
tel.: +420 233 018 600, 
+420 233 018 601 (zdravotní sestra)

Ambulance hematologie
Poliklinika profesora Řeháka 
Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5

ordinující lékaři: 
MUDr. Milada Jankovská 
MUDr. Jitka Segethová 
tel.: +420 277 779 750, +420 277 779 755

ZE SVĚTA SYNLABU

Kromě komplexních laboratorních služeb nabízí společnost SYNLAB také ambulantní péči. 
Naše ordinace jsou zaměřené na všeobecné lékařství i mnoho specializací, a to například v oboru 
alergologie, imunologie, diabetologie nebo revmatologie. Náš sofistikovaný interní systém 
navíc umožňuje úzké propojení lékařů s laboratořemi. V akutních případech je tak vyšetření 
včetně výsledků možné získat v té nejkratší době. Ambulantní lékaři SYNLAB mají smlouvy 
s většinou zdravotních pojišťoven. Detaily a ordinační hodiny najdete na www.synlab.cz.
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Ambulance nefrologie
Poliklinika DAM, s.r.o. 
Stamicova 21/1968 
162 00 Praha 6 - Břevnov

ordinující lékař: 
prof. MUDr. Václav Monhart CSc. 
tel.: +420 277 010 552

Ambulance nefrologie
Poliklinika profesora Řeháka 
Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5

ordinující lékař: 
MUDr. Ladislav Krajči, CSc. 
tel.: +420 277 779 757 (zdravotní sestra)

Ambulance interního lékařství
Poliklinika (budova A, 1. patro) 
Kartouzská 6, 150 00 Praha 5

ordinující lékař: 
MUDr. Kateřina Janešová 
tel.: +420 277 779 725

Ambulance interního lékařství
Poliklinika profesora Řeháka 
Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5

ordinující lékaři: 
MUDr. Ladislav Krajči, CSc. 
tel.: +420 277 779 757 (zdravotní sestra) 
MUDr. Petr Janský 
tel.: +420 277 779 750, +420 277 779 730

Ambulance interního lékařství
Poliklinika DAM, s.r.o. 
Stamicova 21/1968 
162 00 Praha 6 - Břevnov

ordinující lékař: 
prof. MUDr. Václav Monhart, CSc. 
tel.: +420 277 010 552

Ambulance interního lékařství
Dyjská 6, 669 02 Znojmo

ordinující lékaři: 
MUDr. Blanka Sejková 
MUDr. Lubomír Oliva 
MUDr. Danica Puskeilerová 
MUDr. Milan Tržil 
tel.: +420 515 266 147, +420 736 472 335

Ambulance pneumologie
Mlynářská 4, 110 00 Praha 1

ordinující lékaři: 
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. 
MUDr. Karolína Vávrová 
tel.: +420 277 779 821, +420 277 779 811

Ambulance pneumologie
Poliklinika DAM, s.r.o. 
Stamicova 21/1968 
162 00 Praha 6 - Břevnov

ordinující lékař: 
MUDr. Jana Halíková 
tel.: +420 277 010 556

Ambulance pneumologie
Poliklinika profesora Řeháka 
Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5

ordinující lékař: 
MUDr. Milada Typltová 
tel.: +420 277 779 743, +420 277 779 744

Ambulance praktického lékaře
Budova Ženských domovů 
Ostrovského 253/3 
150 00 Praha 5 - Smíchov

ordinující lékař: 
MUDr. Aleš Ducháček 
tel.: +420 277 010 550 (lékař), 
+420 277 010 553 (zdravotní sestra)

Ambulance sonografie
Poliklinika profesora Řeháka 
Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5

ordinující lékař: 
MUDr. Markéta Fricová 
tel.: +420 277 779 750, +420 277 779 730

Diabetologická ambulance
Poliklinika (budova A, 2. patro) 
Kartouzská 6, 150 00 Praha 5

ordinující lékař: 
MUDr. Martin Gadireddi 
tel.: +420 277 779 721

Diabetologická ambulance
Poliklinika profesora Řeháka 
Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5

ordinující lékaři: 
MUDr. Vlasta Pivarčiová 
tel.: +420 277 779 755 
MUDr. Ladislav Krajči, CSc.
tel.: +420 277 779 757 (zdravotní sestra)

Hepatologická a postinfekční 
ambulance
Poliklinika DAM, s.r.o. 
Stamicova 21/1968 
162 00 Praha 6 - Břevnov

ordinující lékař: 
MUDr. Vít Nádvorník 
tel.: +420 778 750 341

Osteologická ambulance
Poliklinika profesora Řeháka 
Stroupežnického 18, 150 00 Praha 5

ordinující lékař: 
MUDr. Ivo Sotorník, DrSc. 
tel.: +420 277 779 751

Revmatologická ambulance
Dyjská 6, 669 02 Znojmo

ordinující lékař: 
MUDr. Jaroslava Spěváková 
tel.: +420 515 266 147, +420 736 472 335

ZE SVĚTA SYNLABU
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Pane doktore, co vás 
přivedlo k oboru a jaká 
studia jste absolvoval?
Lásku k medicíně jsem pravděpodobně 
zdědil po svých předcích. Naše rodinná 
lékařská a medicínská historie sahá hlubo-
ko. Pradědeček se jako praktický a rodinný 
lékař rodu Colloredo-Mannsfeld podílel na 
léčbě spisovatele Karla Čapka, který často 
pobýval ve svém letním sídle ve Staré Huti 
u Dobříše. Má studia tak nemohla začít 
na příznačnějším místě než na Gymnáziu 
Karla Čapka ve městě Dobříš, kde jsem 
s rodiči žil a se svou rodinou žiji dodnes. 
Po maturitě v roce 1995 jsem nastoupil 
na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy 
v Praze. První praktické zkušenosti v ob-
lasti bakteriologie a klinické mikrobiologie 
jsem začal nabírat již během 4. ročníku 
studia, a to v Ústavu lékařské mikrobiologie 
spadajícím pod 2. lékařskou fakultu UK, 
kde jsem spolupracoval na bakteriologic-
kém výzkumu. Současně jsem se již jako 
student podílel na výuce medicíny. Studium 
obecného lékařství jsem úspěšně dokončil 
v roce 2001 a poté nastoupil jako asistent 
a sekundární lékař na oddělení lékařské 
mikrobiologie a antibiotického centra do 
Ústavu lékařské mikrobiologie. Nutno po-
dotknout, že s odhalením tajů antibiotické 
politiky mi zde pomáhal doc. MUDr. Otto 
Lochman, a hlavně tehdejší primář a poz-
dější přednosta MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

Díky studiu antibiotické politiky 
jste prý strávil tři roky ve 
Velké Británii? Na čem jste 
s tamními kolegy pracoval?
Do Velké Británie jsem odjel jako klinický 
mikrobiolog a antibiotický konziliář v roce 
2006, abych pomohl s řešením problému 
s rozšířením bakterie Clostridium difficile, 

která způsobuje závažné střevní infekce. 
Kvůli neznalosti antibiotické rezistence se 
toho roku ve zdravotnických zařízeních 
na území Velké Británie nekontrolovatelně 
rozšířila a onemocnělo jí zhruba 30 000 lidí, 
z toho poté odhadem 7 000 nákaze pod-
lehlo. Až do roku 2009 jsem zde působil 
jako konzultant v různých velkých nemocni-
cích. Asi nejdelší čas jsem strávil v Se-
verním Irsku, kde jsem externě vyučoval 
na místní lékařské fakultě. Budoucí lékaře 
jsem tam učil převážně orientaci v proble-
matice antibiotické rezistence a politice 
předepisování antibiotik.

Nelákalo vás v Anglii zůstat?
Lákalo, ale vzhledem k tomu, že jsem 
odcestoval s celou rodinou a ani já, ani 
žena jsme ještě neměli dokončené vzdělání, 
uznali jsme, že bude lepší se vrátit. Já jsem 
si tehdy dodělával atestaci na mikrobiologa 
a žena v dermatologii. Dokončení studia 
v Anglii by bylo složité, stejně jako celý život 
tam. Dcera už sice chodila do školy, syna 
ale hlídala chůva, které jsme manželka i já 
odevzdávali velkou část svého platu.

Co vaše učitelská praxe?
K učení jsem se dostal už během studia 
na 2. lékařské fakultě. Od roku 2010, tedy 
po návratu do České republiky, jsem až do 
letošního března vyučoval na 3. lékařské 
fakultě UK. Vzhledem k mé dobré znalosti 
angličtiny a schopnosti v tomto jazyce 
přednášet byli mými studenty převážně 
posluchači „anglické paralelky“. Jednalo se 
především o Nory, Řeky, Španěly, Portugal-
ce a Izraelce.

V zimě letošního roku jste opustil 
funkci primáře mikrobiologického 
oddělení Fakultní nemocnice 

Královské Vinohrady a začal 
pracovat jako klinický mikrobiolog 
v oddělení bakteriologie 
dejvické laboratoře SYNLAB 
CUBE. Proč jste se rozhodl 
přesunout právě sem?
Laboratoř CUBE patří ze strany vybavení 
k úplné špičce, v České republice byste 
podobnou hledali jen stěží. A nejde jen o to, 
že disponuje nejnovějšími přístroji, jako je 
například hmotnostní spektrometr nejnovější 
generace MALDI-TOF BIOTYPER, díky nimž 
můžeme vzorky vyšetřit precizně. Máme tu 
také velký počet kolegů lékařů atestovaných 
v různých oborech, se kterými si vzájemně 
předáváme poznatky a zkušenosti. To nám 
ve výzkumech velmi pomáhá. Objem přijí-
maného materiálu ke zkoumání je navíc větší 
než v jakékoli naší fakultní nemocnici. Jen 
na oddělení bakteriologie denně otestujeme 
zhruba 1200 vzorků. Další výhoda je propo-
jenost laboratoří. Například v Brně máme 
certifikovanou a znalou laboratoř v produkci 
vakcín, takže když některý z našich lékařů 
chce, abychom provedli vyšetření vakcíny, 
pošleme vzorek právě tam. Prakticky žádná 
jiná laboratoř tuhle službu nemá. A jak jsem 
již psal v úvodníku, ze strany ovlivňování 
spotřeby antibiotik v České republice má 
bakteriologická laboratoř SYNLAB CUBE 
větší váhu i možnosti než laboratoře přičle-
něné k nemocnicím. Pracovat v takových 
podmínkách je pro klinického mikrobiologa 
sen a moc se těším na postupné realizování 
plánu plné automatizace.

Je vůbec možné, aby byla 
laboratoř plně automatizována?
Ano, tedy až na oddělení mikrobiologie. 
Například biochemik dneska prakticky 
vůbec nemusí být v laboratoři, stačí mu 
v podstatě vzdálený přístup do systému. 

Nejen o infekčních nemocech 
s novým zástupcem vedoucí 
laboratoře SYNLAB CUBE
Autorka: Gabriela Matějková

Dejvická laboratoř SYNLAB CUBE, která provádí široké portfolio molekulárních analýz z oblasti 
lékařské mikrobiologie, parazitologie, virologie a mykologie, má od března 2019 novou posilu. Je jí 
lékař a  přední specialista v oboru mikrobiologie MUDr. Filip Prusík. Vykonává zde, mimo jiné, funkci 
zástupce vedoucí. Jaká byla jeho cesta životem až do laboratoře SYNLAB, čím se zabývá a proč 
se rozhodl pracovat právě tady, nám sdělil v exkluzivním rozhovoru pro čtvrtletník Synlabianer.

ROZHOVOR
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My mikrobiologové musíme být na místě, 
v našem oboru je důležitý lidský faktor. Za-
tímco biochemici s nadsázkou řečeno vloží 
zkumavku do přístroje a čekají na výsledek, 
u nás je důležité zkoumání okem odborníka 
a uplatnění jeho zkušeností pro to, co ve 
vzorku dokáže vidět. Stejně tak, jak je důle-
žitý osobní dojem, je důležitá i komunikace 
s kolegy, se kterými se o vzorcích neustále 
radíme. Říkáme si: „Bude tam tohle, do 
zítřka tam dej tohle a podle toho empiricky 
nastavíme antibiotika.“ Takže tady ta auto-
matizace úplně možná není. Pomůže nám 
ale hodně v tom, že moderní stroje dokáží 
kolonie ve vzorcích extrémně zvětšit a my 
v nich tak můžeme vidět daleko více detailů. 
Plná automatizace je sice již dostupná, bude 
ale ještě nějakou dobu trvat si ji osvojit.

Na jakých výzkumech s kolegy 
aktuálně pracujete?
Kolega Libor Staněk, dle mého názoru špič-
kový český vědec, dělá několik výzkumů. 
Aktuálně se jedná například o výzkum 
karcinomu děložního čípku a karcinomů 
hlavy a krku. Právě poslední zmiňované jsou 
v některých případech asociované s infekcí 
papilomavirem. Tento poznatek chceme ve 
výzkumu uplatnit a odlišit od případů, kde 
se karcinom nerozvinul z důvodů špatného 
životního stylu. Tyto aspekty mají totiž velký 
vliv na prognózu a léčbu pacienta.

Libor pracuje také na výzkumu viru, který 
způsobuje infekční mononukleózu, známého 
EBV. Dnes už je téměř prokázáno, že je 
spojen s karcinomem žaludku. Do nedávna 
se předpokládalo, že karcinom žaludku 
mají lidé, kteří jedí příliš mnoho „uzených“ 
věcí. Dále se na jeho vzniku může podílet 
bakterie helicobacter pylori, za jejíž objev 
byla udělena poslední Nobelova cena. Tato 
bakterie může být buď hodná, nebo zlá, což 
je zapotřebí zjistit. Potvrdí-li se, že se jedná 
o tu zlou, musí se pro zabránění rozvoje 
nádoru žaludku co nejdříve léčit. Jedná se 
pak o jeden z příkladů, kdy proti nádoru 
pomáhají antibiotika.

Co dalšího v laboratoři zkoumáte?
Celostátně se podílíme na monitorování anti-
biotické rezistence, účastníme se programu 
sběru dat ohledně přehledu citlivosti rezisten-
ce a hlášení chorob, které podléhají hlášení. 
Když se lidé něčím nakazí, vzorek většinou 
nakonec putuje k nám, právě proto, že se 
podílíme na tvoření systému nákaz a jejich 
hlášení. Při nálezu kontaktujeme příslušné hy-
gienické stanice a lékaře, kteří mají v našich 
smluvních nemocnicích na starosti hygienu.

Mimo jiné se ve vašich výzkumech 
zabýváte také importovanými 
nemocničními nákazami. 
Jak mohou lékaři takové cizí 
nákazy odhalit? Lze odhalit 
i nákazy dosud neprojevené?
Lékaři by měli v první řadě odebírat cesto-
vatelskou anamnézu. Vyzpovídat pacienta 
tak, aby zjistili, kde a jak se mohl v zahraničí 
nakazit. Poté je nutné odebrat pacientovi 
vzorek krve či jiného biologického materi-
álu a poslat ho i s anamnézou na vyšetření 
do laboratoře, kde zváží veškeré možnosti 
nákazy. Naše databáze obsahuje nepřeber-
né množství různých bakterií a virů, které 
s odebraným vzorkem porovnáváme, a je 
velice nepravděpodobné, že by se objevi-
la nemoc, která se v naší laboratoři ještě 
nezkoumala.

Jaké jsou nejčastější nemoci, které 
si člověk může přivézt z dovolené?
Ze zahraničí si většinou přivezete běžné 
nachlazení. Důvod je jasný – klimatizace. 
Typické je také spálení od sluníčka a průjmy. 
S největší pravděpodobností si zkrátka 
přivezete něco, co je naprosto běžné.

Co raritní nákazy? S jakými 
jste se setkal?
Z mé předchozí odpovědi vyplývá, že impor-
tovaná nákaza se nerovná nákaza raritní. 
V zahraničí se většinou pobývá v hotelových 
komplexech, kde se úzkostně dbá na hygie-
nu. Takzvaní „baťůžkáři“ mohou samozřejmě 
dovézt lecjakou zajímavost. I na diagnostiku 
takových raritek má ale naše laboratoř špič-
kové vybavení a odborné zázemí v podobě 
kolegy Valkouna a jeho týmu.

Chtěl byste prostřednictvím 
tohoto rozhovoru něco vzkázat 
ostatním odborníkům?
Jen malé doporučení. Dříve než začnete 
léčit, začněte diagnostikovat. Nedávejte 
pacientům antibiotika naslepo bez odběru 
vzorků. Léčba bez diagnostiky vede k roz-
machu antibiotické rezistence a mnohdy 
i delšímu průběhu léčené nemoci. Nikdy se 
prosím nerozpakujte s kontaktováním své 
mikrobiologické laboratoře. Rádi vám vždy 
poradíme s odběrem příslušného vzorku 
i s antibiotickou strategií.

Máte nějaký volný čas, pane 
doktore? Jak s ním nakládáte?
Můj volný čas rovná se hlavně děti a fotbal. 
V zimě se pak dále věnuji florbalu a běžkám, 
v létě kolu a především tenisu. Dříve jsem 
tenis dokonce trénoval a přivydělával si tím 
při studiu a později i při práci. Dnes už mám 
čas a energii jen na trénování vlastních dětí.

MUDr. Filip Prusík

je zástupcem vedoucí laboratoře SYNLAB CUBE od července 2019. Vystudoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze 
a po dokončení studia obecného lékařství složil úspěšně dvě atestace z lékařské mikrobiologie. Šest let vykonával funkci primáře 
mikrobiologického oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Aktuálně se podílí na národním sběru dat ohledně antibiotické 
rezistence, zkoumá infekce a zabývá se problematikou importovaných nákaz. Jeho hlavní zálibou je řešení nákaz spojených se 
zdravotní péčí. Využívá při tom svých zkušeností z předešlého působení ve FN Motol, FNKV a působení ve Velké Británii.

ROZHOVOR
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Proč je pro nás důležitá patologie?

Co vlastně je patologie?
Patologická anatomie neboli patologie je 
mimořádným a velice důležitým lékařským 
oborem. Jedná se o základní lékařský obor 
zabývající se především morfologickou 
diagnostikou z cytologických, bioptických 
a autoptických vzorků tkání. Analyzuje 
mechanizmy vzniku a rozvoje chorob 
(etiologie a patogeneze) a jejich projevy. 
Vychází tedy ze studia tkání a jejich 
morfologických změn na základě 
podnětu, který je vyvolán patologickou 
změnou buněk, tkání či orgánů na 
molekulární úrovni. Z tohoto důvodu se 
nejnovější modalitou stává molekulární 
diagnostika. Prerekvizitou pro studium 
patologie je obecná a speciální histologie, 
která má za úkol seznámit s morfologií 
patologicky nezměněné tkáně. Jen díky 
těmto znalostem pak může patolog 
v nástavbovém studiu rozeznat patologické 
morfologické změny. Záměrně zdůrazňuji 
„morfologické“, neboť v současném 
kontextu, kdy anatomická patologie 
přechází v patologii klinickou, jež přímo 
rozhoduje o prognóze a terapii pacienta, 
je nutné využití daleko sofistikovanějších 
metod, jako je imunohistochemie, která 
detekuje změny na úrovni proteinu, 
ale hlavně molekulárně biologické 
a cytogenetické metody, které detekují 
změny na úrovni genů.

Nová oblast špičkové laboratorní medicíny, ve které se chce společnost SYNLAB také 
prosadit, a tím uzavřít pomyslný kruh kompletního laboratorního portfolia, je patologie.

Autor: RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM 
 Laboratoř Praha, CUBE, synlab czech s.r.o.

Pokud se podíváme na vývoj, tak název 
patologická anatomie vychází ze zákona 
č. 95/2004 Sb., nověji je vyhláškou 
č. 361/2010 Sb. obor nazýván patologie, 
tedy stejně jako obecný obor. Náplní 
a posláním odpovídá lékařský obor 
patologie anglickému oboru Anatomical 
Pathology i Surgical Pathology, 
s postupným vývojem farmakoterapie 
onkologických onemocnění se ale překrývá 
s oborem Clinical Pathology. Lékař, 
který je atestován v oboru patologie, se 
nazývá patolog a je oprávněn samostatně 
provádět i uzavírat veškerá nekroptická, 
cytopatologická a bioptická vyšetření. 
Molekulární vyšetření jsou pak nutná 
konzultovat a interpretovat s molekulárním 
biologem, který má většinou atestaci 
z lékařské genetiky a specializuje se na 
oblast molekulární patologie a onkologie.

Nekroptické vyšetření znamená, že jde 
o celkové vyšetření mrtvého od pitvy po 
vyhodnocení histopatologických preparátů 
za účelem kontroly správnosti klinických 
diagnóz. Jedná se v podstatě o poslední 
vyšetření, které je danému člověku hrazeno 
ze státního zdravotního pojištění.

Histopatologická diagnostika bioptických 
vzorků spočívá v zevrubném studiu stavby 
tkáně odebrané např. během drobného 

chirurgického výkonu. Většinu práce 
patologa představuje diagnostika materiálů 
odebraného ze živých pacientů za účelem 
screeningového vyšetření nebo stanovení 
diagnózy či rozsahu onemocnění. Toto 
vyšetření je nezbytné pro histologickou 
verifikaci, která je jedinou možností 
pro konečné stanovení onkologického 
onemocnění a následné zahájení terapie.

Speciální oblastí je tzv. peroperační 
diagnostika, kdy se histopatologická 
diagnostika provádí během vlastního 
chirurgického výkonu a podle nálezu 
patologa se volí rozsah prováděného 
výkonu. Rychlé zpracování je jen orientační, 
proto je vždy nutné dovyšetření dle 
běžného postupu.

Cytologická diagnostika potom 
spočívá ve studiu změn jednotlivých 
buněk získaných například stěrem ze 
sliznice děložního hrdla, kdy se jedná 
o screeningovou diagnostiku karcinomu 
čípku, nebo sedimentací moči, odebráním 
likvoru či odběrem buněk v průběhu 
bronchoskopického vyšetření pro 
provedení cytopatologické diagnostiky.

Moderní metodou a diagnostikou poslední 
doby jsou sofistikované metody a takzvaná 
molekulární patologie. Tento obor je 

ZE SVĚTA SYNLABU
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naprosto odlišný, a to hned v několika 
bodech. Jednak, jak již zaznělo na začátku, 
patologie je striktně morfologický obor, 
což znamená, že má za úkol detekovat 
cytomorfometrické rozdíly buněk a určit 
je jako patologické. Je pravdou, že 
nedílnou součástí je imunohistochemický 
průkaz proteinů, což není morfologická 
metoda, ale pouze kvalitativní průkaz jeho 
přítomnosti, či nepřítomnosti, ovšem pouze 
v morfologickém kontextu. Dalším, a to 
naprosto zásadním bodem je fakt, že ve 
všech oblastech laboratorní diagnostiky, 
kam včetně patologie patří také biochemie, 
hematologie atd., jsou sledovány důsledky 
změn. Změn, které u všech nemocí vznikají 
na molekulární úrovni, a jejichž důsledkem 
je u biochemie diagnostikovaný analyt nebo 
právě změna morfologie buněk v případě 
patologie. Diagnostika v molekulární 
patologii ovšem sleduje a určuje příčinu 
těchto změn, a to je mimořádný posun, 
který v budoucnu změní pohled na celou 
laboratorní diagnostiku, hlavně v souvislosti 
s klinickým dopadem.

Bioptická vyšetření (histopatologie)
Základní histopatologickou diagnostikou 
je však bioptické vyšetření vzorku. Úlohou 
bioptického vyšetření je zpracování 
a diagnostika vzorků tkání získaných z těla 
živého pacienta během hospitalizace 
v průběhu chirurgického výkonu nebo 
v rámci ambulantního zákroku. Následně 
jsou zpracovány všechny tkáně vyjmuté 
z těla pacienta. V závislosti na velikosti 
a charakteru vzorku trvá takové zpracování 
a vyšetření od několika málo pracovních 
dnů u malých vzorků až po deset či více 
pracovních dnů u vzorků větších, které 
navíc například obsahují kostěnou nebo 
zvápenatělou tkáň vyžadující časově 
náročné odvápnění či jiné procedury. 
Ke správné diagnostice bývá také často 
zapotřebí použití speciálních barvení nebo 
imunohistochemických vyšetření.

Postup zpracování bioptického materiálu 
je poměrně složitý a vyžaduje zkušený 
přístup histologické laborantky. Celý 
postup začíná fixací materiálu fixačním 
roztokem, v převážné většině 10% 
roztokem pufrovaného formaldehydu. 
Během fixace dojde k „zakonzervování“ 
tkáně, a tím k její ochraně proti autolýze 
a hnilobě, která může znemožnit kvalitní 
morfologickou diagnostiku. Přefixování 
tkáně zase může fragmentovat DNA 
a znemožnit následnou molekulární 
diagnostiku. Pokračuje se přikrojením 
materiálu pro dostatečný počet menších 
vzorků určených k následnému zpracování. 
Dalším krokem je odvodnění pomocí 

odvodňovacího automatu, kde dojde ke 
kontaktu tkáně s řadou alkoholů, xylenem 
až po zalití do parafínu. Výsledkem je 
odvodnění tkáně a její prosycení parafínem. 
Nakrájení bločků je provedeno pomocí 
mikrotomů na řezy tenké 2–5 mikronů 
a nanesení (přichycení) řezů na sklíčko. 
Obarvení preparátů se provádí základní 
metodou hematoxylin-eosin, případně za 
pomoci jiných dalších barvících metod. 
Následně je preparát zamontován a je 
připraven k mikroskopickému vyhodnocení 
morfologických změn v tkáni lékařem 
a stanovení diagnózy. Závěr patologa pak 
obsahuje základní diagnózu např. karcinom 
prsu, pigmentový névus a podobně, typ 
onemocnění, informaci o prognóze (tzn. 
stupeň diferenciace tumoru), proliferační 
aktivitě a další či o možnosti citlivosti 
tumoru na určitý specifický protinádorový 
lék. K tomu se využívají další speciální 
laboratorní metody a barvení. Ze speciálních 
laboratorních metod se využívá vyšetření 
imunohistochemické, imunofluorescenční 
a elektronově mikroskopické.

Nejčastěji je využívána imunohistochemie. 
Jedná se o metodu zobrazování určitých 
molekul (proteinů) v buňce nebo na jejím 
povrchu, např. receptorů. Používá se 
specifická protilátka proti příslušnému 
epitopu sledované molekuly, ta se 
naváže na molekulu a následně se obarví 
(peroxidázová reakce). V mikroskopu jsou 
pak barevně znázorněny a interpretovány 
oblasti, ve kterých je sledovaná 
molekula přítomna (cytoplazmatická, 
membránová, jaderná pozitivita). Využívají 
se jak polyklonální, tak monoklonální 
protilátky, a to formou přímé či nepřímé 
imunohistochemie.

Cytologie
Cytologické vyšetření je oblast patologie, 
při které se pomocí světelného mikroskopu 
hodnotí barevně znázorněné buněčné 
populace získané stěrem či výtěrem 
z genitálního traktu ženy. Vyšetřování 
gynekologické cytologie hrazené 
pojišťovnou zahrnuje onkologické i funkční 
vyšetření stěrů z cervixu a vaginální 
sliznice, vulvy a endometria. Naší snahou 
je uvést do širokého povědomí, spolu 
s klasickým cytologickým vyšetřením, 
také samoplátcovskou metodiku 
ve vyhodnocení gynekologické cytologie – 
ThinPrep PAP test. Ta je díky použití 
moderní technologie Liquid based cytology 
(LBC, cytologie v tenké vrstvě) v kombinaci 
s nástavbovým systémem automatického 
zpracování digitálního obrazu a napojení 
na automatické mikroskopy nejlepší 
cytologickou metodou na trhu.

Součástí moderní cytologické diagnostiky 
je i testování přímého průkazu HPV infekce 
pomocí molekulárních metod PCR, včetně 
určení typu. Existuje poměrně velké množství 
HPV testů. Tyto testy většinou detekují DNA 
lidských papilomavirů. Pokud jsou však 
založeny pouze na detekci DNA, při pozitivitě 
ukazují pouze to, že jsou viry v organismu 
přítomny. Druhý typ, který je založený 
na testování mRNA, ukazuje, že se viry 
v organismu inkorporují do epitelií. Prokazují 
totiž aktivní virus exprimující virové proteiny 
virových genů E6 a E7, díky nimž dochází 
k onkogenní transformaci infikované buňky 
na nádorovou (karcinogeneze), která ohrožuje 
život pacientky. V nabídce naší laboratoře 
je i samoplátcovský test mRNA, další, jenž 
rozšiřuje portfolio moderní patologie.

V případě nejasné či pozitivní cytologie 
a přítomnosti HPV infekce využíváme 
metody molekulární patologie, jako je 
například QIAsure Methylation multiplex 
PCR test. Test QIAsure Methylation 
je multiplex PCR test v reálném čase 
specifický pro metylaci, určený k detekci 
hypermetylace promotorů genů FAM19A4 
a hsa-mir124-2. Test je vhodný jako 
kontrola pro ženy s pozitivním testem na 
lidský papilomavirus (HPV), a to pro zjištění, 
zda je nutné provést kolposkopii nebo jiné 
kontrolní postupy a také jako kontrolní test 
pro ženy, u nichž se ve výsledcích PAP 
testu nacházejí atypické skvamozní buňky 
neurčeného významu (ASC-US). Díky testu 
je možné oddálit invazivní zákrok konizace 
a tím vznikající problémy s otěhotněním.

Molekulární patologie
Molekulární onkologie se zabývá studiem 
dysregulace procesů souvisejících 
se vznikem a rozvojem nádorového 
onemocnění a sleduje mutační změny 
mající vliv na nádorovou transformaci. Jejím 
úkolem je za prvé subtypizovat nádor na 
molekulární úrovni a doplnit tak histologické 
a imunohistochemické vyšetření, za druhé 
profilovat pacienta vhodného k nasazení 
cílené onkologické terapie tzv. prediktivní 
diagnostika, za třetí ukázat na prognózu 
onemocnění a za čtvrté stanovit senzitivitu 
na podanou terapii, tzv. farmakogenomiku. 
Využívá přitom technik molekulární biologie 
a výsledky dává do kontextu s bioptickým 
nálezem. Molekulární patologie je tak 
nedílnou součástí nejen diagnostiky, ale 
i klinické onkologie, která přímo navazuje 
na systémovou léčbu. Vlastní prediktivní 
diagnostika pak využívá biomarkerů, které 
prokazují přítomnost cílových molekul, 
reagujících s podanými léky. Léky využívané 
k těmto účelům mají charakter inhibitorů 
malých molekul, většinou proteinkináz (např. 

ZE SVĚTA SYNLABU
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1synlab czech s. r. o. , Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8

IČ 496 88 804 , IČZ 06515000, call centrum: 800 800 234

MUDr. Jan Nožička, Ph. D.
Histologická a cytologická laboratoř

akreditovaná ČIA pod č.: M 8177  dle normy  ČSN ISO EN 1589:2013

Smetanova 1390, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 465 635 275

www.bioptik.cz

Objednávka laboratorních vyšetření – DROGY

Druh primárního vzorku

(předmět vyšetření a lokalizace)

Dermatologie
(charakter léze: makule, papule, vestikula, pastula, ...)

Počet Solitérní Mnohočetné

Velikost cm mm

Nádory kůže

Označení lokalizace číslem

(+ velikost nádoru)

ZDE NALEPTE ŠTÍTEK

Razítko a podpis lékaře

Datum a čas odběru

Číslo pojištěnce Pojišťovna

Příjmení

Jméno

Pohlaví Muž Žena

Adresa a kontakt pacienta/ku

(nutné pouze v případě samoplátce)

Pojišťovna Datum a čas odběru

Klinická diagnóza:
(popř. stručný klinický průběh)

Trvání nemoci

Předchozí histologická vyšetření

Fixační tekutina (druh): Formol 10%

Jiné

Předchozí terapie

Předchozí ozařování

Chemoterapie

Kortikosteroidy

Datum a čas přijetí laboratoří

imatinib, gefitinib) nebo monoklonálních 
protilátek (např. transtuzumab, cetuximab, 
panitumumab atd.). Inhibicí cílových 
molekul signálních drah tak přímo 
ovlivňujeme mitotickou aktivitu nádorových 
buněk, popřípadě aktivaci komplementu 
a zprostředkovanou buněčnou cytotoxicitu 
v případě terapeutických monoklonálních 
protilátek. Jednotlivé markery a algoritmus 
vyšetřování v rámci prediktivní diagnostiky 
jsou dostupné v tzv. Modré knize vydávané 
Českou onkologickou společností ČLS 
JEP (ČOS). V současné době prediktivní 
diagnostika zahrnuje široké spektrum 
markerů, jejichž testování je možné různými 
metodami. Zahrnuje imunohistochemická 
vyšetření (PD-L1, ALK, ROS1, HER2, MSI, 
ER, PR), cytogenetická vyšetření (ALK, 
ROS1, HER2) a genetická vyšetření (EGFR, 
KRAS, NRAS, BRAF, BRCA1/2, MSI).

Naše vize a snaha
Prioritou společnosti SYNLAB je nabídnout 
kompletní laboratorní diagnostické 
portfolio. Tím je i morfologická 
diagnostika zahrnující jak cytologii, 
která vznikla v Českých Budějovicích, 
tak i kompletní bioptickou diagnostiku 
histologických vzorků ve spolupráci 

ZE SVĚTA SYNLABU

VÝSLEDKOVÁ ZPRÁVA 2)

ZÁVĚR JINÉ NENÁDOROVÉ ZMĚNY KOMENTÁŘ LABORATOŘE

0. Nelze diagnostikovat REAKTIVNÍ buněčné změny způsobené:

1. Bez neopl. Intraepit. změn a malignity 40. Zánět

2. ASC-US 41. Ozářená

3. ASC-H (nelze vyloučit HSIL) 42. IUD

4. LSIL (včetně HPV) 49. Jiné (metaplazie zralá, nezralá, cytolýza, 
hyperkeratóza, regenerace, reparace, 
parakeratóza, atd.)

RAZÍTKO

5. HSIL
6. HSIL - nelze vyloučit invazi

7. Dlaždicobuněčný karcinom

8. Atypie žlázových buněk (nespecifikováno)

9. Atypie žlázových buněk (spíše neoplastické) 50. Nález žlázových buněk po hysterektomii HODNOTITEL

10. Adenokarcinom in situ 51. Atrofie

11. Adenokarcinom invazivní 52. Endometriální buňky u žen nad 45 let

12. Ostatní maligní nádory 99. Jiné

99. Jiné
STĚR 20. Trichomonas UVOLNIL: 

1. Uspokojivý 21.Candida

Neprůhledné shluky buněk 22. Bakter. vaginóza

2. Uspokojivý, ale bez endoc. Bb/ TZ. 23. Döderlein
24. Koky

3. Neuspokojivý, ale hodnocen 25. Aktinomykóza EV. ČÍSLO:

Nízká celularita nebo nadbytek krve n. zánětu,  

zhmožděné buňky

26. Herpes simplex

27. Chlamydie

4. Odmínutí ke zpracování 28. Smíšená flóra

 24. Koky

 CERVIKO-VAGINÁLNÍ CYTOLOGIE (STĚR)  LIQUID-BASED ODBĚR (STĚR) Komentář gynekologa KOLPO:

      Cervix       HPV High Risk

 Vagina  HPV Low Risk

      Vulva       HPV mRNA

 Preventivní stěr OČKOVÁNÍ PROTI HPV

      Opakovaný stěr       Typ vakcíny: SILGARD

STAVY  Typ vakcíny: CERVARIX

STAV PO KONIZACI: Rok aplikace 3. dávky 20

 MOP  IUD

STAV PO HYSTEREKTOMII: MOP – Výsledek:       Vliv gestagenů 1)

 HRT

GENITÁLNÍ KONDYLOMATA: EKTO       LAKTACE

 GRAV

Samoplátcovský test
DOPORUČENÍ

 vyšetření úrovně metylace 
tumorsupresorových genů 

u karcinomu děložního čípku

ENDO  KO za 3 měsíce

      KO za 6 měsíců

 KO za 12 měsíců

    Výkon zdaňovaný DPH 
Výkon s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví je od DPH osvobozen podle § 58 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Při nesplnění této podmínky je 

výkon zdaňovaný DPH. NEOZNAČENÍM deklarujete osvobození pro účely DPH. 

Pokud požadujete zároveň laboratorní vyšetření osvobozená i zdaňovaná, 

vyplňte prosím dvě samostatné objednávky.

www.synlab.cz

ZDE NALEPTE ŠTÍTEK

verze: 105_01_052019 © 2019 synlab czech s.r.o.
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ZDE NALEPTE ŠTÍTEK

1) pro upřesnění odběru volejte callcentrum
2) Hodící se zatrhněte, v případě nezaškrtnutí je považována 

odpověď NE.

ŽÁDANKA NA VYHODNOCENÍ CERVIKO-VAGINÁLNÍ CYTOLOGIE

synlab czech s. r. o., Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8, IČ 496 88 804

Prokopec COP s. r. o., U Tří lvů 294/4, 370 01 České Budějovice, IČZ 06515000

call centrum: 800 800 234Číslo pojištěnce:

Příjmení:

Jméno:

Datum narození:            .           . Výška: cm

Váha: kg

DG:

Pojišťovna: Samoplátce:

Datum a čas
odběru:            .           . 20             :

Jak vyplňovat: Správně Chybně

IČP, odbornost

Razítko
a podpis lékaře

Adresa 
pacienta:

Tel. na pacienta:

Primární vzorek: krev moč likvor jiný

Celkem vyžádáno vyšetření:

Datum a čas 
přijetí laboratoří:            .           . 20             :

Datum a čas
odeslání výsledku:            .           . 20             :

s MUDr. J. Nožičkou. Vše v kontextu 
kompletního laboratorního komplementu 
za použití všech moderních dostupných 
metod v oblasti histologického barvení 
a imunohistochemie (využití širokého 
spektra diagnostických protilátek), ale 
také molekulární diagnostiky. Komplement 
společnosti SYNLAB zahrnuje biochemii, 

hematologii, sérologii, genetiku, imunologii, 
ale i mikrobiologii, a tak poskytuje našim 
pacientům kvalitní diagnostiku tak, jak se 
od moderní laboratorní medicíny, která 
je přímým partnerem klinické medicíny, 
očekává. Takto komplexní laboratorní 
propojení je jedinou cestou, jak dosáhnout 
terapeutického úspěchu!
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Na podzim loňského roku vyšla 
kniha Postpartální hemoragie, 
které jste jedním z autorů. 
Co chcete odborníkům 
touto publikací předat?
Hlavním tématem knihy, kterou jsme se 
rozhodli sepsat s docentem Feyereislem 
a doktorem Křepelkou, je postpartální 
krvácení. Denně celosvětově umírá zhruba 
800 žen v souvislosti s těhotenstvím a po-
rodem. Úmrtnost v zemích třetího světa je 
závratná a udává se v rozmezí 300–900 žen 
na 100 000 porodů. V Evropě je to v tomto 
poměru něco mezi 5 a 15 ženami. Mezi nej-
častější příčiny těchto úmrtí patří postpartální 
hemoragie neboli závažné porodní krvácení. 

To je také nejčastější příčinou úmrtí matek 
v rozvojových zemích. V zemích ekonomicky 
vyspělých, v závislosti na regionu, soupeří 
o prvenství s tromboembolickými kompli-
kacemi. Postpartální hemoragie je záludná 
v tom ohledu, že může nastat i u ženy 
s normálním průběhem těhotenství, probíhá 
rychle, a aby žena měla šanci na záchranu, 
musí se reagovat bez prodlení. Naopak 
u řady těhotných můžeme již na základě 
anamnestických údajů a pomocí zobrazo-
vacích technik vyselektovat ty těhotné, které 
jsou komplikací hemoragie nejvíce ohroženy. 
Ředitel ÚPMD docent Jaroslav Feyereisl je 
otcem terapeutického přístupu, který nám 
v řadě případů pomohl nejen pacientky 

zachránit na životě, ale zachovat jim také 
dělohu, tedy krvácející orgán, a tímto krokem 
umožnit další reprodukci. Povědomí o našich 
výsledcích a zkušenostech s touto proble-
matikou chceme předat odborné veřejnosti 
nejen v Čechách, proto jsme knihu vydali 
v českém a anglickém jazyce. Dalším důvo-
dem pro její sepsání byla čísla.

Jaká čísla máte na mysli?
Porodnickou úmrtnost. Od roku 2008 nemá-
me statistické údaje o mateřské úmrtnosti 
v České republice, což je parametr, který 
se používá jako indikátor kvality porod-
nické péče. Přesná evidence a povinnost 
hlášení byla zrušena a my posledních deset 
let nemáme přesné údaje o tom, kolik žen 

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA: 
„Lékaři z podolského Ústavu pro péči 
o matku a dítě se spolupodílí na zvýšení 
bezpečí v průběhu těhotenství a porodu“
Autorka: Gabriela Matějková

Naše laboratoře již pět let spolupracují s Ústavem pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském 
Podolí. Místní lékaři k nám posílají vzorky pro diagnostiku mikrobiologickou, hematologickou 
i biochemickou. O některých závažných stavech, ke kterým může v rámci péče o těhotnou 
ženu dojít a které vyžadují multidisciplinární přístup, jsme si povídali se zdejším zástupcem 
ředitele docentem Ladislavem Kroftou. Ve spolupráci s ředitelem ústavu docentem 
Jaroslavem Feyereislem a doktorem Petrem Křepelkou napsali knihu s názvem Postpartální 
hemoragie, která pojednává o ožehavém tématu porodnické péče. Co stojí za obávanou 
úmrtností rodiček a jak ji lze snížit, nám docent Krofta prozradil v exkluzivním rozhovoru.

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

v Čechách v souvislosti s porodem umírá. 
Nicméně v době, kdy se počty zaznamená-
valy, bylo na prvním místě příčin úmrtnosti 
v ČR právě postpartální krvácení.

Jaká je nejčastější příčina 
vzniku tohoto krvácení?
Krvácení může nastat po obou typech poro-
du, tedy jak po vaginálním, tak po císařském 
řezu. Nejčastější příčinou je hypotonie dělož-
ní. Žena vaginálně porodí, ale po porodu se 
její děloha nedostatečně kontrahuje. Cévy 
v děložní stěně zůstávají otevřené a nastává 
silné krvácení z rodidel. Obdobná situace 
může nastat u císařského řezu. Například 
když je děloha vyčerpaná po dlouhém 
pokusu o vaginální porod nebo při poranění 
dělohy během akutního císařského řezu.

Co je důvodem toho, že 
je nebo byl u nás problém 
postpartální hemoragie hlavní 
příčinou mateřské úmrtnosti?
To je veliký otazník. Ve většině ekonomicky 
vyspělých zemí Evropy stojí hemoragia na 
druhém místě příčin po tromboembolických 
komplikacích. Domníváme se, že faktorů je 
několik. Jednak se mění spektrum našich 
těhotných v souvislosti se změnou repro-
dukčního chování žen v prosperujících 
společnostech. Ženy oddalují těhotenství do 
vyšších věkových kategorií, řada z nich je 
interně nemocná, řada z nich by bez pomoci 
asistované reprodukce vůbec neotěhotněla 
a po umělém oplození mají ne jedno, ale 
někdy i dva plody v děloze. Dále se rapidně 
zvyšuje skupina těhotných žen, které za 
sebou mají operaci na děloze. A to nemám 
na mysli jenom císařský řez. V důsledku 
rozvoje gynekologie jako oboru, našich 
znalostí a technologií jsme schopni umožnit 
těhotenství i těm ženám, které by před 20 lety 
vůbec neotěhotněly a nebyly schopny dono-
sit těhotenství. Dalším důvodem je erudice 
lékařů. O náš obor není zájem, chybí střední 
generace porodníků, která je schopna 
rizikovou skupinu diagnostikovat a následně 
i chirurgicky vyřešit. U starších kolegů pak 
chybí zkušenost a schopnost využít moderní 
zobrazovací techniky k selekci rizikových 
pacientek s vysokým rizikem hemoragie.

Mohl byste prosím stručně 
popsat, jakým způsobem 
krvácení zastavujete?
Ve všech klasických příručkách je postup 
zástavy krvácení postaven tak, že byste měli 
začít od nejjednodušších věcí, jako je vytam-
ponování dělohy, a pokračovat k těm nej-
složitějším. Konečným východiskem tohoto 
postupu je, že pacientce odstraníte dělohu, 
která je sice zdrojem potíží, ale připravíte ji 
tím o možnost reprodukce. Docent Feyereisl 

přišel s myšlenkou proces obrátit. Po selhání 
jednoduchých technik, které spočívají v po-
dání léků, předřadit odstranění dělohy krok, 
které klasické porodnictví provádí až jako 
poslední. Tímto krokem je podvaz hypogas-
trických arterií. Cév, které zásobí krví dělohu 
a celou malou pánev. Tímto krokem se nám 
podařilo odoperovat řady pacientek, a to pro-
to, že jsme cévy podvázali včas a nezdržovali 
se předešlými postupy. Jde tedy o to, aby byl 
zastaven přísun krve do dělohy – devaskula-
rizace. Je sice složité prokázat, že tento krok 
má jednoznačný efekt, protože nemůžeme 
pacientky randomizovat a jedné to tak udělat 
a druhé ne, ale my máme s tímto zákrokem 
pouze pozitivní zkušenosti.

Lze porodní krvácení 
předpovědět?
Ano, některé pacientky se dají predikovat 
dopředu, protože mají pro vznik krvácení 
určité předpoklady. Například pokud žena 
prodělala operaci dělohy, jsme schopni na to 
přijít jednoduchou anamnézou a pomocí ul-
trazvuku si vytipovat ty ženy, kterým krvácení 
hrozí. U žen, které rodí poprvé, je pravdě-
podobnost krvácení hůře vypočitatelná než 
u žen porodně zkušených a musí se soudit 
pouze podle toho, jaké má žena proporce, 
zda má nějakou interní nemoc, jak má velké 
dítě a jak dlouho porod běží.

Pomáhá vám v odhadech 
pravděpodobnosti krvácení 
laboratorní diagnostika?
Celý proces, který je popsaný v knize, je 
opřený o laboratorní diagnostiku. Využívá se 
v průběhu těhotenství, před porodem, při po-
rodu i během případného krvácení. Zjišťují se 
hlavně koagulační faktory čili srážlivost krve. 
Každá těhotná je na krvácení z evolučního 
pohledu připravená. Koagulační systém má 
nastavený tak, aby se během porodu krev 
více srážela. Laboratorně se projeví i to, že 
žena začne krvácet. Některým pacientkám 
lze díky diagnostice zjistit problém ještě před 
začátkem porodu. Znamená to ale také, že 
těhotné mají vyšší riziko tromboembolických 
komplikací jen proto, že jsou těhotné. Na 
krevní ztrátu se připravují tím, že se jim naředí 
krev, její objem je tedy větší a žena dokáže 
do určité míry zvládnout nějakou ztrátu. Když 
poté tělo krvácí, spustí všechny koagulační 
faktory, aby ho zastavilo. Tyto faktory se ale 
mohou spotřebovat, krev se nesráží a žena 
začne krvácet ze všeho, včetně oblastí, kam 
se ani neřízlo.

Jaké další laboratorní 
testy používáte?
Například testy celkového zdravotního stavu 
ženy. Zajímá nás přítomnost metabolického 
rozvratu. Když v těle chybí dostatečný objem 

krve, poškozují se nedostatkem kyslíku orgá-
ny. Hromadí se v něm metabolity a ty konta-
minují celý organismus. Testujeme srážlivost, 
biochemické parametry poukazující na funkci 
orgánů a ischémii myokardu. Hemoragie běží 
rychle a hrajeme o každou minutu. Během 
deseti minut je možné ztratit až dva litry krve, 
a pokud na to není tým nachystaný, je konec 
nezvratný. Již několikrát jsme přijeli v jiných 
nemocnicích k případům, kde jsme již nedo-
kázali pomoci.

Jak dlouho trvalo nabrat 
zkušenosti s tímto zákrokem?
Do podolského ústavu jsme s panem 
docentem přišli 4 měsíce po sobě. On na 
podzim v roce 1998 a já v lednu 1999. Poté 
se myšlenka tohoto zásahu nějakou dobu 
rodila. První pacientku jsme tímto způsobem 
odoperovali v roce 2005, aktuálně máme za 
sebou asi 137 případů u nás v Podolí a 36 
různě po České republice.

Dá se říci, že tímto způsobem 
aktuálně postupujete jen vy, 
lékaři z podolského ústavu?
Já si myslím, že jsme v tomto ohledu 
výjimeční, bohužel. Máme tu skupinu téměř 
deseti lidí, kteří jsou schopní zákrok udělat 
hned. Tím pádem se potýkáme s minimem 
komplikací a máme dobré výsledky. Je však 
řada velkých porodnických pracovišť, kde 
s touto technikou nemají dostatečné zku-
šenosti a stále ji provádějí až jako poslední 
možný krok. Zkrátka chybí operační erudice 
na porodních sálech a k výkonu jsou voláni 
onkologičtí chirurgové, kteří mají zkušenosti 
s operací v retroperitoneu. To je oblast mimo 
vlastní dutinu děložní, kde podvaz provádíte. 
Toto není problém jenom ČR, ale i zbytku 
západní Evropy, kam bychom knihu a pově-
domí o našich metodách také rádi šířili.

Pokud nemáte operační erudici, máte před 
takovým výkonem respekt a obavy. Uděláte-li 
v průběhu výkonu chybu, krvácení může být 
dramaticky horší. Když jste však operačně 
zběhlí, tak zákrok dokážete zvládnout během 
chvilky. Přibližně za 8 minut máte zligovány 
obě dvě hypogastrické arterie. U procesu 
je však nutné otevřít dutinu břišní a zjednat 
přístup do retroperitonea. Tato oblast je do-
ménou onkogynekologů. V posledních letech 
pozorujeme fenomén, a to celosvětový, že se 
náš obor atomizuje na subdisciplíny. A řadě 
porodníků tak chybí operační erudice. Na-
opak operačně zdatní onkogynekologové ne-
dělají perinatologii. Je snaha tuto skutečnost 
řešit mezioborovou spoluprací s intervenč-
ními radiology. Tito jsou schopni zavedením 
katetrů do cév krvácející cévu uzavřít. Tento 
postup je vhodný pro určitou skupinu případů 
krvácení, ne však pro všechny. A v praxi se 
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ROZHOVOR

bohužel tendence radiointervence staví na 
první místo. Dle mého názoru se nejedná 
o správný přístup. Neumím si představit, jak 
u pacientky v hemoragickém šoku čekám, až 
ji převezou na radiointervenční sál a prove-
dou okluzi. Domnívám se, že náš přístup je 
jedinečný a dává obrovskou svobodu v tom, 
že jsme si tento problém schopni vyřešit sami 
a nemusíme ho přesouvat na jinou odbor-
nost. Atomizace oboru je samozřejmě nutná, 
ale jen do určité míry. Na porodním sále 
musí pracovat ti nejlepší, operačně zdatní, 
kteří jsou schopni a mají zkušenosti vyřešit 
postpartální hemoragii. Pokud tu schopnost 
nemáte, jste závislý na někom jiném, máte 
obavy, strach a ovlivňuje to vaše úsudky 
a schopnost se rozhodnout.

Co by bylo ideálním 
řešením situace?
V současné době se pracuje na novelizaci 
vzdělávacího programu všech lékařských 
oborů. Medicína se stále vyvíjí a nelze 
požadovat, aby všichni uměli všechno. Tady 
v Podolí vidím, že lidí, kteří mají široký záběr, 
moc není. Já můžu mluvit o štěstí, že jsem 
měl možnost nabrat zkušenosti U Apoliná-
ře a v Ústavu pro péči o matku a dítě a že 
jsme s panem docentem v kontaktu se 
zahraničím, kde máme i studenty Ph.D. To 
vše mi pomohlo udržet si ve svém oboru 
dobrou úroveň. Myslím si, že spousta lékařů 
akceptovala, že některé věci, které by jim 
při práci pomohly, nebudou umět, a nemají 
snahu se je naučit. Je to o osobnosti člověka 
a nevnímat porodnictví jenom jako vlastní akt 
porodu. Obzvlášť v dnešní době, kdy se na 
jednu matku rodí průměrně jen jedno, nebo 
dvě děti, potřebujeme docílit toho, aby kvalita 
naší péče pro matku, plod a novorozence 
byla co nejvyšší.

Doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc., MBA

je zástupcem ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, kde působí od roku 1999. V roce 1993 
získal titul MUDr. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svou kariéru zahájil jako sekundární lékař 
v roce 1993 na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. V rozmezí let 1996–2011 prošel 
atestacemi v oboru gynekologie a porodnictví, urogynekologie a fetomaternální medicíny. Vyučuje na 3. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze a věnuje se postgraduálnímu vzdělávání lékařů v rámci IPVZ.
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Právní novinky
březen–červen 2019

BŘEZEN 2019
VYHLÁŠKA MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ:

Vyhláška č. 73/2019 Sb., o vzdělávání 
v základních kmenech farmaceutů
• Účinnost od: 29. 3. 2019;
• Obsah: Vyhláška stanovuje požadavky na 

členění, obsah a rozsah vzdělávání, typ 
pracoviště, délku odborné praxe, teore-
tické znalosti a praktické znalosti, rozsah 
studijních povinností a technické a věcné 
vybavení a personální zabezpečení, které 
jsou podmínkou pro získání akreditace.

VĚSTNÍK MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví 
č. 3/2019 obsahuje zejména následující 
témata:
• aktualizace Metodiky pro žadatele o do-

taci ze státního rozpočtu na rezidenční 
místa pro rok 2019 – lékařské obory;

• změna ve vedení Národní referenční 
laboratoře (NRL) pro urogenitální tricho-
monózu;

• vzdělávací programy specializačních obo-
rů – vlastní specializované výcviky;

• kvalifikační standard přípravy na výkon 
zdravotnického povolání zdravotnický 
záchranář.

DUBEN 2019
ZMĚNY ZÁKONŮ:

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 
(novelizováno zákonem č. 80/2019 Sb., 
kterým se mění některé zákony v oblasti 
daní a některé další zákony)
• Účinnost od: 1. 4. 2019;
• Obsah: Novela upravuje maximální výši 

uplatnitelných výdajů u příjmů ze samo-
statné činnosti a příjmů z nájmů fyzických 
osob. Novela se dále dotýká určení 
základu daně, kdy vymezuje úpravu 

výsledku hospodaření v případě před-
pokladu oceňování finančních nástrojů 
reálnou hodnotou a dále též postup pro 
stanovení základu daně v případě, kdy se 
subjekt podřídil mezinárodnímu účetnímu 
standardu IFRS 16 (leasing). Novela dále 
upravuje oznamovací povinnost subjektu 
v případě převodu obchodního závodu, 
výměně podílů nebo fúzi a rozdělení. 
Změny se dále projevují v oblasti uplatnění 
výdajů na podporu výzkumu a vývoje 
a zpracování předmětné projektové 
dokumentace.

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přida-
né hodnoty (novelizováno zákonem č. 
80/2019 Sb., kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní a některé další 
zákony)
• Účinnost od: 1. 4. 2019;
• Obsah: Novela rozšiřuje pro účely daně 

z přidané hodnoty pojem úplaty, stano-
vuje negativní vymezení osoby povinné 
k dani, náležitosti souhrnného daňového 
dokladu či dokladu o použití, definici 
pojmu obvyklé ceny a další. Novela se 
výrazně dotkla ustanovení oprav základu 
daně, a to zejména s ohledem na nedo-
bytné pohledávky. Změny byly dále mimo 
jiného provedeny v oblasti oprav odpočtu 
daně, vracení daně zahraničním osobám 
povinným k dani, povinností podat kont-
rolní hlášení a další.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ-
sobech jeho řešení (insolvenční zákon)
• Účinnost od: 1. 4. 2019;
• Obsah: Dle novely nejsou pohledávky 

vzniklé opravou výše daně u pohledávek 
za dlužníkem v insolvenčním řízením 
pohledávkami za majetkovou podstatou. 
Nadto, pohledávky státu – správce daně 
vzniklé na základě povinnosti provést 
opravu odpočtu daně v případě reorgani-
zace nebo v případě nedobytné pohle-
dávky jsou považovány za pohledávky 

postavené na roveň pohledávkám za 
majetkovou podstatou.

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů (adaptační zákon)
• Účinnost od: 24. 4. 2019;
• Obsah: Adaptační zákon k Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (dále jen „GDPR“). Zákon rozvá-
dí ustanovení GDPR, včetně těch ohledně 
zpracování osobních údajů pro vědecké 
účely. Dále stanovuje určité výjimky z po-
vinnosti posuzování slučitelnosti účelů 
a vlivu na ochranu osobních údajů, infor-
mační a poučovací povinnosti, povinnosti 
oznámit porušení zabezpečení osobních 
údajů subjektu údajů. Zákon stanovuje 
věk 15 let jako minimální věk pro udělení 
souhlasu se zpracováním osobních údajů 
v souvislosti s nabídkou služeb informační 
společnosti. Správce nemusí provádět 
posouzení vlivu zpracování na ochranu 
osobních údajů před jeho zahájením, 
pokud mu právní předpis stanoví povin-
nost takové zpracování osobních údajů 
provést. Zákon přináší nové skutkové 
podstaty přestupků a stanovuje za ně 
sankce. Dá se předpokládat, že porušení 
povinností ohledně zpracování osobních 
údajů bude ÚOO sankcionovat podle 
zákona o zpracování osobních údajů, 
a nikoliv podle GDPR; z toho důvodu 
pak bude nejvyšší sankce za přestupek 
oproti zákonu o zpracování osobních 
údajů činit částku 10 000 000 Kč, která je 
řádově nižší než peněžité sankce podle 
GDPR. Zákon ruší zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a vybraná 
ustanovení některých dalších zákonů.

Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění 
některé zákony v souvislosti s přijetím 

LEGISLATIVA

Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které 
nabyly účinnosti v posledních měsících. Dočtete se v něm například o nastavitelných 
parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro 
rok 2020, o změně zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů či 
o nařízení Evropské komise o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek.

Autor: Michael Hromada
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zákona o zpracování osobních údajů 
(doprovodný zákon)
• Účinnost od: 24. 4. 2019;
• Obsah: Zákon mění některé další zákony 

v souvislosti s přijetím adaptačního 
zákona.

NAŘÍZENÍ:

Nařízení Komise EU 2019/402 ze dne 
13. března 2019, kterým se mění nařízení 
ES č. 1126/2008, kterým se přijímají 
některé mezinárodní účetní standardy 
v souladu s nařízením Evropského par-
lamentu a Rady ES č. 1606/2002, pokud 
jde o mezinárodní účetní standard 19
• Účinnost od: 3. 4. 2019;
• Obsah: Změna ustanovení mezinárodního 

účetního standardu IAS 19 (Zaměstna-
necké požitky).

Nařízení Komise EU 2019/412 ze dne 
14. března 2019 o změně nařízení ES 
č. 126/2008, kterým se přijímají některé 
mezinárodní účetní standardy v soula-
du s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady ES č. 1606/2002, pokud jde 
o mezinárodní účetní standardy 12 a 23 
a mezinárodní standardy účetního vý-
kaznictví 3 a 11
• Účinnost od: 4. 4. 2019;
• Obsah: Změny jednotlivých ustanove-

ní v oblasti mezinárodního standardu 
účetního výkaznictví IFRS 3 (Podnikové 
finance), IFRS 11 (Společná ujednání), 
mezinárodní účetní standardy IAS 12 
(Daně ze zisku), IAS 23 (Výpůjční náklady).

VYHLÁŠKY MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ A MINISTERSTVA 
FINANCÍ:

Vyhláška ze dne 10. dubna 2019 o způ-
sobu oceňování nákladů na zdravotní 
služby pro účely přerozdělování
• Účinnost od: 15. 4. 2019;
• Obsah: Vyhláška upravuje pro účely 

přerozdělování způsob oceňování nákladů 
na zdravotní služby vykázané v roce 2018.

Vyhláška č. 114/2019 Sb. ze dne 26. dub-
na 2019 o nastavitelných parametrech 
přerozdělování finančních prostředků ve-
řejného zdravotního pojištění pro rok 2020
• Účinnost od: 30. 4. 2019;
• Obsah: Vyhláška stanoví nastavitelné 

parametry přerozdělování finančních pro-
středků veřejného zdravotního pojištění 
pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

VĚSTNÍK MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví 
č. 4/2019 obsahuje zejména následující 
témata:
• centra vysoce specializované zdravotní 

péče v onkogynekologii 2019 – seznam;
• specifické léčebné programy odsouhlase-

né Ministerstvem zdravotnictví v období 
leden–březen 2019;

• centra vysoce specializované péče o pa-
cienty s roztroušenou sklerózou a neuro-
myelitis optica;

• vzdělávací program specializačního oboru 
gynekologie a porodnictví.

KVĚTEN 2019
ZMĚNY ZÁKONŮ:

Zákon č. 97/2019 Sb., kterým se mění 
zákon č. 285/2002 Sb., o darování, od-
běrech a transplantacích tkání a orgánů 
a o změně některých zákonů (transplan-
tační zákon)
• Účinnost od: 1. 5. 2019;
• Obsah: Novela zjednodušuje udělení sou-

hlasu k darování tkání a orgánů u cizinců 
zemřelých na území České republiky. 
Novela umožňuje udělení tohoto souhlasu 
za zemřelého dárce od blízkého člověka. 
Dotaz na rodinu do zahraničí nebo konzu-
lát přichází v úvahu pouze, pokud dotaz 
na blízkého člověka nelze učinit. Novela 
nadále absolutně respektuje dárcovskou 
kartu cizince, která jasně deklaruje, zda 
její držitel s odběrem tkání či orgánů dle 
tohoto zákona souhlasí.

Zákon č. 98/2019 Sb., kterým se mění 
zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení 
ekologické újmě a o její nápravě a o změ-
ně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů
• Účinnost od: 1. 5. 2019;
• Obsah: Novela umožňuje, aby řízení 

o uložení preventivních nebo nápravných 
opatření bylo možné zahájit jak z moci 
úřední, tak na žádost neziskové orga-
nizace, která byla založena za účelem 
ochrany životního prostředí. Novela byla 
vládou zavedena s ohledem na výtky 
Evropské komise.

NAŘÍZENÍ:

Nařízení Komise v přenesené pravomoci 
EU 2019/330 ze dne 11. prosince 2018, 
kterým se mění přílohy I a V nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 
649/2012 o vývozu a dovozu nebezpeč-
ných chemických látek
• Účinnost od: 1. 5. 2019;

• Obsah: Nařízení rozšiřuje přílohy I a V na-
řízení Evropského parlamentu a Rady 
EU č. 649/2012 o další nebezpečné 
chemické látky.

Čl. 110 odst. 10 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady EU 2017/746 ze dne 
5. dubna 2017 o diagnostických zdravot-
nických prostředcích in vitro a o zrušení 
směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 
2010/227/EU
• Účinnost od: 26. 5. 2019;
• Obsah: Účinnost nabývá pouze čl. 110 

odst. 10 daného nařízení. Do doby, než 
Komise podle čl. 24 odst. 2 jmenuje 
subjekty vydávající UDI, považují se za 
jmenované vydávající subjekty organizace 
GS1, HIBCC a ICCBBA.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRÁCE 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:

Sdělení Ministerstva práce a sociálních 
věcí České republiky ze dne 25. břez-
na 2019 o rozhodné částce pro určení 
celkové výše mzdových nároků vyplace-
ných jednomu zaměstnanci podle zákona 
č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců 
při platební neschopnosti zaměstnavatele 
a o změně některých zákonů
• Účinnost od: 1. 5. 2019;
• Obsah: Rozhodná částka pro určení cel-

kové výše mzdových nároků vyplacených 
jednomu zaměstnanci činí 31 885 Kč pro 
období od 1. května 2019 do 30. dub-
na 2020.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních 
věcí České republiky ze dne 29. břez-
na 2019 o výši průměrné hrubé roční 
mzdy v České republice za rok 2018 pro 
účely vydávání modrých karet podle 
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů
• Účinnost od: 1. 5. 2019;
• Obsah: Na základě průměrné hrubé 

měsíční mzdy v České republice v roce 
2018 ve výši 31 885 Kč činí pro období 
od 1. května 2019 do 30. dubna 2020 
průměrná hrubá roční mzda v České 
republice 382 620 Kč.

VĚSTNÍK MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ:

Věstník Ministerstva zdravotnictví 
č. 5/2019 obsahuje zejména následující 
témata:
• metodické doporučení k obsahu smlouvy 

o klinickém hodnocení humánních léči-
vých přípravků;

LEGISLATIVA
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• metodický pokyn, kterým se stanoví 
postup při posuzování rizika nákazy virem 
západonilské horečky;

• centra vysoce specializované onkourolo-
gické péče;

• vzdělávací programy – dětská a dorostová 
psychiatrie, neurologie, psychiatrie;

• cenový předpis o regulaci cen zdravotnic-
kých prostředků.

ČERVEN 2019
ZMĚNA ZÁKONA:

Zákon č. 31/2019 Sb., kterým se mění 
zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způ-
sobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 120/2001 Sb., o soudních exekuto-
rech a exekuční činnosti (exekuční řád) 
a o změně dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., 
o soudech, soudcích, přísedících a státní 
správě soudů a o změně některých dal-
ších zákonů (zákon o soudech a soud-
cích), ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních 
správcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění 
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních 
soudních, ve znění pozdějších předpi-
sů, a některé další zákony (oddlužovací 
novela)
• Účinnost od: 1. 6. 2019;
• Obsah: Účinnosti nabývá stěžejní část od-

dlužovací novely, která zmírňuje podmínky 
oddlužení, čímž tento institut zpřístupňuje 
většímu počtu dlužníků. Novela zakotvuje 
dva režimy oddlužení. Rychlejší režim – 
dlužník musí uhradit během 3 let alespoň 
60 % pohledávek nezajištěných věřitelů. 
V tomto režimu musí prokázat soudu svoji 
schopnost splácet. Pomalejší režim – 
dlužník musí za 5 let uhradit alespoň 
30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. 
V tomto režimu nemusí prokazovat soudu 
svoji schopnost splácet. Pokud splatí 
méně než 30 %, o prominutí zbývajících 
dluhů bude následovně rozhodovat soud, 
který posoudí, zda dlužník vynaložil 
veškeré úsilí k uspokojení svých věřitelů – 
např. zda se snažil sehnat si zaměstnání. 
Novela se bude vztahovat pouze na 
insolvenční řízení, v nichž bude vydá-
no rozhodnutí o úpadku po 1. 6. 2019. 
V řízeních, kde bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku do 1. 6. 2019, se bude postu-
povat podle dosavadní právní úpravy.

NAŘÍZENÍ VLÁDY:

Nařízení vlády ze dne 25. března 2019, 
kterým se mění nařízení vlády č. 
595/2006 Sb., o způsobu výpočtu zá-
kladní částky, která nesmí být sražena 
povinnému z měsíční mzdy při výkonu 
rozhodnutí, a o stanovení částky, nad 
kterou je mzda postižitelná srážkami 
bez omezení (nařízení o nezabavitelných 
částkách)
• Účinnost od: 1. 6. 2019;
• Obsah: Nezabavitelná částka ze mzdy za-

městnance pro účely exekučních srážek 
se zvyšuje na dvojnásobek.

Nařízení vlády ze dne 23. května 2018, 
kterým se mění nařízení vlády č. 
481/2012 Sb., o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elek-
trických a elektronických zařízeních, ve 
znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
• Účinnost od: 12. 6. 2019;
• Obsah: Novela nařízení vlády transponuje 

5 směrnic EU, které zavádí nové výjimky 
ze zákazu nadlimitního obsahu některých 
nebezpečných látek v elektrických a elek-
tronických zařízeních, především kadmia 
a olova. Novela také rozšiřuje možnosti 
opětovného používání náhradních dílů 
u vymezených produktových skupin elek-
trických a elektronických zařízení.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ:

Vyhláška ze dne 31. října 2018 o stanove-
ní náležitostí a vzorů dokladů o specia-
lizačním vzdělání a některých dalších do-
kladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů 
a farmaceutů
• Účinnost: od 1. 6. 2019;
• Obsah: Vyhláška upravuje náležitosti 

a vzory dokladů o vzdělání lékařů, zub-
ních lékařů a farmaceutů.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ A MINISTERSTVA 
ZEMĚDĚLSTVÍ:

Vyhláška ze dne 13. května 2019, kterou 
se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o sta-
novení výše náhrad výdajů za odborné 
úkony vykonávané v působnosti Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro 
státní kontrolu veterinárních bioprepará-
tů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů
• Účinnost od: 1. 6. 2019;
• Obsah: Vyhláška především mění sa-

zebník náhrad výdajů za odborné úkony 
vykonávané v působnosti SÚKL.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA 
SPRAVEDLNOSTI:

Vyhláška č. 131/2019 Sb. ze dne 
27. května 2019, kterou se mění vyhláška 
č. 191/2017 Sb., o náležitostech podá-
ní a formulářů elektronických podání 
v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky 
č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro 
insolvenční řízení a kterou se provádějí 
některá ustanovení insolvenčního záko-
na, ve znění pozdějších předpisů
• Účinnost od: 1. 6. 2019;
• Obsah: Vyhláška v návaznosti na výše 

uvedenou novelu insolvenčního zákona 
provádí některá jeho ustanovení, přede-
vším náležitosti podání a formulářů elek-
tronických podání v insolvenčním řízení.
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Napsali o nás

DUBEN
Náš praktický lékař MUDr. Aleš Ducháček 
se na začátku dubna posadil před kameru 
ve studiu pořadu Sama doma na Kavčích 
horách. S moderátorkami si v několika 
vstupech povídal o tom, co všechno lze 
laboratorně zjistit z krve. Divačkám byl 
k dispozici také na chatu, kde odpovídal na 
různé dotazy k tématu.

O tom, že spalničky ohrožují i očkované, 
kterým s věkem a prodělanými nemocemi 
klesá hladina protilátek, a všichni by si tak 
měli nechat otestovat jejich stav, informovaly 
naše odbornice z laboratoře SYNLAB Jan-
kovcova RNDr. Aneta Medonosová a Ing. 
Anabela Čížková v deníku Právo nebo na 
portálech denik.cz a blesk.cz. Víte i vy, zdali 
jste dostatečně chráněni?

Padání více než 100 vlasů za den může 
svědčit o onemocnění zvaném alopecie. 
Koho nejvíce ohrožuje, jaká je nejlepší 
prevence před rapidní ztrátou vlasů a jak 
lze tuto nemoc léčit, ví MUDr. Marek Antoš. 
Jeho rady si v dubnu mohli přečíst čtenáři 
týdeníků Tina a Katka.

Zahlédli jste nás v médiích? Divili bychom se, kdyby ne… Jen za poslední tři měsíce se 
v nich totiž SYNLAB objevil více než sedmdesátkrát. Ve druhém kvartálu letošního roku byl 
největší zájem o témata, jako jsou spalničky, štítná žláza, alopecie nebo sluneční alergie.

KVĚTEN
Počet nakažených spalničkami v květnu 
stále narůstal a s ním i zájem o vyšetření 
hladiny protilátek. Média proto tomuto 
tématu i nadále věnovala pozornost a údaje 
o počtu otestovaných a výsledcích vyšetření 
v laboratořích SYNLAB se jimi šířily jako 
lavina. Objevily se například ve vysílá-
ní Českého rozhlasu nebo na portálech 
nova.cz, iprima.cz a v deníku Lidové noviny.

U příležitosti Světového dne štítné žlázy, 
který připadá na 25. května, se rozmohl 
zájem o témata týkající se onemocnění 
hypotyreózou a hypertyreózou. Tyto nemoci 
jsou většinou dobře léčitelné, musí se však 
odhalit včas. Na to, že včasná kontrola toho-
to orgánu může zachránit život, upozornila 
MUDr. Kateřina Pinterová na zpravodajských 
portálech novinky.cz nebo iDNES.cz.

ČERVEN
S teplem začínají všichni odhazovat svršky 
a sluníčku tak vystavují svou holou kůži. 
Ta na to ale není po dlouhé zimě zvyklá, 
a tak se může stát, že bude na první příjem 
silných slunečních paprsků reagovat vy-
rážkou. Proč se to děje a zda lze takzvané 
sluneční alergii předejít, informovala média 
MUDr. Radka Šedivá. Její vyjádření byla 
publikována v deníku Aha!, společenském 
Týdeníku Květy nebo na portálu blesk.cz.

Vedoucí našich odběrových pracovišť Mar-
tina Vršková ví, jak připravit děti na odběr 
krve, aby pro ně nebyl noční můrou. A nene-
chala si to pro sebe. Rodiče si její praktické 
rady mohou přečíst například na portálech 
maminka.cz a vitalia.cz.

Autorka: Gabriela Matějková

ZE SVĚTA SYNLABU
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VOŠZ a SZŠ Alšovo nábřeží 
oslavila kulatiny
Autorka: Gabriela Matějková

Zároveň je to letos také pět let od počátku 
partnerství s laboratořemi SYNLAB. 
Studenti VOŠZ a SZŠ si naše laboratoře 
pravidelně vybírají pro povinné praxe, 
pražskou laboratoř v Jankovcově ulici na-
vštěvují v rámci exkurzí. Jedna ze zaměst-
nankyň této laboratoře, paní Irena Pro-
cházková, magistra v oboru hematologie, 
na škole dokonce vyučuje. Účastníme se 
také dnů otevřených dveří, na kterých po-

tenciálním studentům představujeme obor 
laboratorní asistent a zdravotní laborant 
z praktického hlediska. Není proto divu, že 
jsme u oslav výročí nemohli chybět. Naše 
generální ředitelka Kateřiny Bílly Danyšová 
při této příležitosti obdarovala studenty 
dvěma hematologickými sumátory, které 

slouží jako pomůcka pro mikroskopické 
vyšetření krevních buněk nebo kostní 
dřeně. Jsme velmi rádi, že můžeme touto 
cestou podpořit možnosti vzdělávání další 
generace zdravotníků a pevně věříme, že 
se někteří z absolventů stanou v budouc-
nu našimi kolegy.

Vyšší odborná škola zdravotnická 
a Střední zdravotnická škola, 
která je jedinou státní školou 
v Praze nabízející vzdělání 
v oborech laboratorní asistent 
a zdravotní laborant, oslavila 
70. výročí od svého založení.

Potkáme se po prázdninách 
na konferenci Angis?

Autorka: Věra Podhajská

Pražská konference Angis se koná 
26. září v Hotelu Olympik Tristar. Přednášet 
zde bude například prof. MUDr. Jan Pirk, 
DrSc., který své povídání zaměří na srdce 
po infarktu myokardu. PharmDr. Šárka 
Chlebanová představí, jak lze využívat ho-
meopatii v traumatologii a pooperační péči. 
Vystoupí také MUDr. Júlia Černohorská, 
Ph.D., jejímž tématem budou nejčastější 
dermatózy a jak je lze řešit v lékárně a or-
dinaci praktického lékaře. Těšit se můžete 
i na MUDr. Richarda Kobzu, který se bude 
zabývat tím, co by měl vědět lékař, lékárník 
i pacient o antikoagulační léčbě, a MUDr. 
Karla Nešpora, CSc., specialistu na návy-
kové látky a jejich rizika.

Kromě nabitého programu na pódiu si mů-
žete přijít poslechnout novinky z laboratorní 
diagnostiky a zdravotní péče do našeho 
stánku SYNLAB. K popovídání vám nabíd-
neme šálek dobré kávy a něco drobného 
na zub.

Až si na dovolené odpočinete od pracovního shonu, naberete 
novou energii a začnete přemýšlet nad tím, které lékařské 
konference navštívíte zkraje podzimu, nezapomeňte na Angis.
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ALEX 
KREVNÍ TEST, KTERÝ URČÍ PŘES 280 SPECIFICKÝCH IGE PROTILÁTEK

Moderní multiplexová in vitro metoda ALEX (Allergy 

Explorer) umožňuje stanovit v rámci jednoho vyšetření 

celkové IgE protilátky a specifi cké IgE imunoglobiny 

proti cca 280 rekombinantním a nativním molekulovým 

komponentám alergenů nebo jejich extraktů, čímž 

doplňuje a zpřesňuje klasickou diagnostiku alergií. 

Pomocí tohoto testu lze určit senzibilizační profi l paci-

enta, rozlišit primární a zkřížené alergie a odhadnout 

závažnost alergické reakce i další vývoj onemocnění. 

Výsledky také pomáhají indikovat následnou léčbu 

alergenovou imunoterapií.

KOMU JE TEST URČEN

Test je vhodný pro všechny pacienty trpící alergiemi a 

potravinovými intolerancemi. Umožňuje stanovení protilátek 

typu IgE proti rostlinným, živočišným a chemickým alerge-

nům jako například:

• pyly trav, stromů a bylin

• roztoči v domácím prostředí

• kvasinky a plísně

• potraviny rostlinného původu jako ovoce, zelenina, oře-

chy, luštěniny, obiloviny, koření

• potraviny živočišného původu jako mléko, vajíčka, maso 

a ryby

• cukerné složky alergenů

• jed blanokřídlého hmyzu

• zvířecí alergeny jako epitelie, moč a sekrety

• latex

VYHODNOCENÍ TESTU

V testovacím systému ALEX je zahrnuto více než 

160 alergenových zdrojů. Hodnoty stanovení specifi ckých 

IgE protilátek jsou vyjádřeny v jednotkách kUA/I a klasifi ko-

vány ve čtyřech semikvantitativních třídách. Výsledky rovné 

nebo větší než 0,30 kUA/I jsou považovány za pozitivní.

VÝHODY V POROVNÁNÍ S KLASICKÝMI DIAGNOSTIC-

KÝMI TESTY

• přesnější identifi kace zodpovědného alergenu a tím 

přesnější a účinnější indikace alergenové vakcinace

• okamžitá indikace alergenové imunoterapie, prevence 

případů ohrožení života pacienta (např. anafylaktický šok 

po bodnutí hmyzem)

INFORMACE K ODBĚRU

Test ALEX se provádí z krevního séra. Výhodou je, že stačí 

velmi malé množství vzorku (100 µl), lze jej tedy využít 

i u pacientů, u kterých je odběr krve obtížný, například 

u dětí. Vzorek krve je, kromě výjimečných případů, nutné 

dopravit do laboratoře v den odběru, a to při teplotě 15–25 °C. 

Cena provedení testu ALEX pro samoplátce je 6 104 Kč. 

V případě žádosti o úhradu pojišťovnou činí počet bodů 

6 104.
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