
ODBORNÝ ČASOPIS PRO LÉKAŘE | ŘÍJEN–PROSINEC 2019 | ČTVRTLETNÍK XXV

Chráníme život každý den

Ocenění společnosti SYNLAB – roz-
hovor s generální ředitelkou | Předsta-
vujeme | Karcinom děložního čípku, 
co vše lze testovat | Klíšťovou encefa-
litidu lze chytit i z nepasterizovaného 
mléka | Vyšetřovací metody vybra-
ných sexuálně přenosných nemocí | 
Viděli jste již nový kabát online verze 
časopisu Synlabianer? | Laboratoř 
pro praxi | Tam, kde jsou šance na vy-
léčení rakoviny vysoké | Právní novin-
ky červenec–září 2019 | Napsali o nás

| www.synlab.cz

SYNLABIANER



02 | SYNLABIANER | ŘÍJEN–PROSINEC 2019

Ocenění společnosti SYNLAB – rozhovor s generální ředitelkou
Michael Hromada03

08

10
10
11

12

15

04

05

07

OBSAH ČÍSLA

Představujeme
Gabriela Matějková

Klíšťovou encefalitidu lze chytit i z nepasterizovaného mléka
Ing. Petra Kottová

Vyšetřovací metody vybraných sexuálně přenosných nemocí
MVDr. Michaela Verčinská

Karcinom děložního čípku, co vše lze testovat
RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM

SYNLABIANER | ŘÍJEN–PROSINEC 2019
Vydala společnost synlab czech s.r.o., Praha, 15. 10. 2019 | periodicita: čtvrtletník | redakce  : Ing. Jan Vítů, Markéta Jáchymová, 
Michael Hromada, Gabriela Matějková | DTP a grafika: Tomáš Müller | manažer projektu: Ing. Jan Vítů | autoři: Michael Hromada, 
Gabriela Matějková, RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM, Ing. Petra Kottová, MVDr. Michaela Verčinská | kontakt: synlabianer@synlab.cz | 
zdroje fotografií: archiv redakce, Shutterstock, iStock, další zdroje jsou uvedeny u příslušných článků.
2019 © synlab czech, s. r. o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, IČ 49688804, www.synlab.cz
MK ČR E 22474 Neprodejné

Viděli jste již nový kabát online verze časopisu Synlabianer?

Laboratoř pro praxi 

Tam, kde jsou šance na vyléčení rakoviny vysoké
Gabriela Matějková

Právní novinky červenec–září 2019
Právní oddělení SYNLAB

Napsali o nás
Gabriela Matějková



SYNLABIANER | ŘÍJEN–PROSINEC 2019 | 03

Paní ředitelko, je tomu již přes půl 
druhého roku, co jsme s vámi dělali 
poslední rozhovor, a to u příležitosti 
vašeho nástupu do funkce. Jak 
uplynulé období hodnotíte?
Troufnu si říci, kladně. Počátek byl sice 
náročný, zejména kvůli nutnosti vstřebat 
množství informací při poznávání všech pra-
covišť a lidí, ale zároveň také velmi motivující 
a inspirující. Měla jsem možnost vidět, kolik 
talentovaných lidí v synlab czech a synlab 
slovakia pracuje napříč všemi odbornostmi 
a že mezi nimi jsou i kapacity vysoké úrovně. 
Velmi mne těší, že se nám daří budovat 
firemní kulturu, ve které se jednotlivé týmy 
označují za rodiny a vždy se navzájem podrží. 
S takovým týmem zaměstnanců je pak růst 
snadněji dosažitelný. Některé stanovené 
cíle jsme dokonce výrazně překonali a tento 
trend bychom rádi zachovali i v budoucnu.

Kterým směrem jste se rozrostli?
Na Slovensku se nám podařilo získat velkého 
klienta, společnost B. Braun Avitum, která 
provozuje síť dialyzačních středisek a po-
skytuje ambulantní péči v oblasti nefrologie. 
V Česku jsme v lednu koupili naši první 
cytologickou laboratoř, která sídlí v Českých 
Budějovicích. Investovali jsme rovnou do její 
modernizace, nově nabízíme metodu odběru 
vzorku do tekutého media, tzv. ThinPrep Pap 
test. Společně s tím jsme se rozhodli rozšířit 
vybavení laboratoře CUBE v Praze o systém 
pro detekci onkogenní mRNA HPV, čímž se 
nám podařilo vytvořit komplexní diagnostický 
balíček pro cytologickou gynekologii.

Co tato inovace znamená 
pro pacientky?
Díky jednomu odběru pro tekutou cytologii tak 
můžeme provést screening karcinomu děložní-
ho čípku i návazné testování HPV, které kromě 
stanovení konkrétního typu HPV také prokazuje 
aktivní virus exprimující virové proteiny (mRNA 
HPV), které ohrožují život pacientky. Lze tak 
vysledovat ty případy, kdy infekce lidským pa-
pilomavirem bude kompletně odhojena, a není 
tedy nutné zbytečně přistupovat ke konizaci, 
která by pacientce komplikovala např. početí.

Máte spoustu novinek, je 
vidět, že jste měli napilno, 
stíháte i běžnou operativu?
Každou novinku samozřejmě zavádíme za 
standardního provozu, ve kterém se našim 
laboratořím také daří dosahovat vynikajících 
výsledků. V rámci mezinárodní skupiny 
SYNLAB, kterou tvoří laboratoře ve 40 ze-
mích světa, jsme z hlediska zpracovávaného 

objemu vzorků významným hráčem. A nejen 
v tom jsme úspěšní, synlab czech a syn-
lab slovakia získaly za výsledky dosažené 
v roce 2018 několik ocenění, rozdávaly se 
letos v červnu v Portugalsku.

Za co se vám podařilo 
získat ocenění?
Byli jsme oceněni hned ve třech kategori-
ích – Best Finance Team (nejlepší finanční 
tým), Most Improved Country (země, která 
se nejvíce zlepšila) a Best Organic Growth 
(největší organický růst).

Čekali jste to?
Náš finanční ředitel, resp. celý jeho tým, je 
bez nadsázky vzorem pro všechny další státy 
skupiny, na každé jednání holdingu jsou on 
a jeho kolegové precizně připraveni. Ocenění 
za úroveň finančního týmu se tedy dalo jistým 
způsobem očekávat. Další ocenění pro nás 
byla překvapením a stejně tak jsme ohromili 
i další státy skupiny. Pamatuji si, jak za mnou 
po vyhlášení všichni chodili a říkali, že si obě 
naše země zaslouží obdiv a že jsme za ten 
rok odvedli obrovský kus práce.

Jak často a kde se taková 
ocenění SYNLAB vyhlašují?
Kongres skupiny SYNLAB se konal po dvou 
letech, v roce 2017 se uskutečnil v Dubrov-
níku, tam se ale ještě žádné ceny nerozdá-
valy. Letos setkání proběhlo v portugalském 
resortu Cascais. Na programu byly diskuze, 
formální i neformální meetingy s dodavateli 
a partnery a kromě předávání cen jsme 
například společně absolvovali i soutěž ve 
vaření. Vyzkoušeli jsme si také různé uplat-
nění net promoter score, což by se mělo po-
stupně všude začít zavádět pro lepší měření 
a následné zkvalitnění našich služeb. Další 
setkání je naplánováno na květen 2020.

To zní jako produktivní 
kongres, znamenaly pro vás 
jeho závěry nový směr?
Pokračujeme ve šlépějích naší skupinové stra-
tegie FOR YOU, která se zaměřuje na potřeby 
zákazníka, jde o to vycházet vstříc individuál-
ním potřebám všech našich spolupracujících 
lékařů, ambulancí a klinik. Spolu s tím se 
také soustředíme na naše zaměstnance, bez 
kterých bychom nikdy nedosáhli všech těchto 
úspěchů. Záleží nám na tom, aby se v práci 
cítili dobře. V návaznosti na skupinová ocenění 
jsme se rozhodli, že uspořádáme také naše 
česko-slovenské ocenění – každého ze synlab 
czech a synlab slovakia jsme proto vyhlásili 
Zaměstnancem roku.

Jak si vy osobně užíváte, že firma 
pod vaším vedením vzkvétá?
Užívám si to velmi a není to jen proto, že se 
nám daří dosahovat takových výsledků a pl-
nit to, co jsme si po mém nástupu s kolegy 
vytyčili. Těší mne zejména, když vidím, jaký 
zájem na dalším růstu mají naši zaměstnanci 
a že je to baví. Netvrdím, že je to pokaždé 
lehké, ale vždy jsem byla zastáncem toho, 
že k úspěchu je potřeba nebát se zkoušet 
nové věci, a tady vidím, že v tom nejsem 
sama, že jsme tým, který pracuje společně.

Chystáte ještě nějaké 
další inovace?
Naším cílem je poskytovat kompletní port-
folio laboratorních diagnostických služeb 
na nejvyšší možné úrovni, a to v celé České 
i Slovenské republice. Z tohoto důvodu 
musíme přicházet stále s něčím novým, ať 
už se jedná o přesnější testy, či přístroje, na 
kterých se zpracovávají.

Co plánujete v nejbližší 
budoucnosti?
Rádi bychom veřejnost více seznámili 
s možností testování nad rámec zdravotního 
pojištění. Lidé mnohdy netuší, jaké testy jsou 
kromě standardní lékařské péče dostupné. 
Velmi zajímavý je např. test na potravinové 
intolerance, který může pomoci odpově-
dět na otázku, proč se po požití některých 
potravin necítíte dobře, v horizontu týdnů 
i měsíců. Nabídka testů je ale samozřejmě 
mnohem širší. V těchto dnech pracujeme 
na několika projektech, které jsou pro 
samoplátce určené. Snažíme se, aby se lidé 
o své zdraví zajímali, edukujeme je, jak o něj 
pečovat, a věříme, že naše snahy povedou 
k pochopení nutnosti prevence.

ROZHOVOR

Ocenění společnosti SYNLAB 
– rozhovor s generální ředitelkou

Ing. Tomáš Halousek – finanční ředitel,
Ing. Kateřina Bílly Danyšová – generální ředitelka,

Ing. Marián Ragan – provozní ředitel

Autor: Michael Hromada
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Neopterin – virus, nebo bakterie?
Nově nabízíme možnost doplňujícího vyšet-
ření k CRP – Neopterin s výsledkem v den 
odběru a také v režimu statim. Test slouží 
k rozlišení, zda se jedná o infekci virového, 
nebo bakteriálního původu.

Zvýšená koncentrace neopterinu v tělních 
tekutinách se objevuje u pacientů s virovou 
infekcí (včetně HIV, HBV, HCV), některými 
typy bakteriálních infekcí (M. tuberculo-
sis), parazitálních infekcí (Plasmodium), 

Představujeme
Hlavním posláním společnosti SYNLAB je péče o zdraví, kterou je 
v dnešní době turbulentního technologického vývoje a na pozadí 
civilizačních chorob a dalších zdravotních výzev potřeba neustále 
zdokonalovat. Přečtěte si, o jaké novinky se rozrostlo portfolio 
našich diagnostických testů a přístrojů.

s autoimunitním onemocněním (RA, SLE) 
nebo u pacientů se zhoubným nádorovým 
onemocněním. Koncentrace obvykle korelu-
je s rozsahem a aktivitou nemoci.

Detekce hladiny neopterinu může sloužit 
také k monitorování průběhu léčby. Koncen-
trace neopterinu patří k nejlepším predik-
torům budoucího průběhu onemocnění. 
Monitorování koncentrace neopterinu rovněž 
umožňuje včasné odhalení reakce štěpu 
proti hostiteli u transplantovaných pacientů.

Výhody vyšetření:
• denní analýza vzorků s možností statimo-

vého režimu vyšetření
• rychlá prognóza
• snížení nadužívání antibiotické léčby
• důležité pro nemocnice, oddělení JIP – 

výška hladiny neopterinu se sleduje 
především u velké virové zátěže

• odběr do EDTA zkumavky

Vyšetření provádí laboratoř SYNLAB Praha, 
Jankovcova 2.

Abbott: Alinity iii
Využijte možnosti diagnostiky vzorků na 
přístroji Alinity iii se třemi moduly od firmy 
Abbott, který funguje na principu chemilu-
miniscence a nabízí širokou škálu vyšetření:
• hormony a vitamíny (např. TSH a vitamín 

D [25-OH])
• kardiální markery (např. hs Troponin I, 

NT-proBNP)
• onkogenní markery (PSA, CA15-3, CA125, 

HE4, PIVKA)
• hepatitidy (A, B, C)
• pohlavně přenosné choroby (HIV, Syfilis)
• rubeola
• feritin
• inzulín
• C-peptid
• homocystein
• kortizol a PCT

Alinity iii je k dispozici v laboratoři Praha, Jan-
kovcova 2, která ho aktuálně vlastní jako jedi-
ná v Evropě. Kapacita laboratoře na reagencie 
se díky nákupu přístroje zvýšila o 56 %, což 
zapříčinilo zrychlení provozu, a tím i možnost 
zavádět nové metody (např. PIVKA).

ZE SVĚTA SYNLABU

Autorka: Gabriela Matějková

Aliniti iii – Mgr. Michaela Sladká – analytik laboratoře SYNLAB Praha
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Karcinom děložního čípku patří mezi 
časté malignity v populaci žen celosvětově. 
V České republice je ročně nově diagnos-
tikováno 850–900 případů karcinomu 
děložního čípku. Incidence je i přes mírný 
pokles v posledních 10 letech stále vysoká 
a pohybuje se mezi 15,5–16,3 na 100 000 
obyvatel. Toto číslo nás řadí na 13. místo ze 
zemí EU. Mortalita je též poměrně vysoká 
a v roce 2015 byla 7,1 na 100 000, což 
znamená, že na tento karcinom zemřelo 
380 žen. V rámci řady studií byla signifi-
kantně potvrzena kauzální souvislosti mezi 
lidským papilomavirem (HPV) a karcino-
mem děložního čípku, což spolu s moder-
ními vyšetřovacími metodami významně 
posunulo možnosti primární i sekundární 
prevence. Až 80 % žen se během svého 
života s touto infekcí setká, ale většinu 
infekcí eliminuje jejich imunitní systém. Cílem 
koncepce národního screeningu je snížení 
incidence a mortality tohoto onemocnění. 
Současný koncept založený na konvenč-
ním cytologickém vyšetření prováděném 
během preventivní gynekologické kontroly 
odhaluje až abnormální buňky vzniklé jako 
následky této infekce. Test na přítomnost 
DNA HPV se však jeví jako efektivnější, což 
ukazují výsledky průběžné analýzy české 
studie LIBUŠE. Díky moderním sofistiko-
vaným metodám lze diagnostiku HPV ještě 
zpřesnit, dalším cílem je kvalitativní detekce 
virové E6/E7 messengerové RNA (mRNA) 
u vysoce rizikových typů HPV. Jak ukazují 
vědecké studie o úloze tumor-supresoro-
vých genů (FAM19A4 a mir124-2) v onko-
genezi, tyto geny brání rozvoji nádorového 
bujení. Pokud však dojde k jejich zabloková-
ní cestou metylace v regulačních oblastech, 
je jejich anti-onkogenní potenciál potlačen. 
Stanovením úrovně metylace těchto genů je 
tedy možné predikovat reálné riziko rozvoje 
karcinomu děložního čípku.

Co je vlastně karcinom 
děložního hrdla
Histologicky lze konstatovat, že karcino-
my vyskytující se v České republice jsou 
ze 70–80 % karcinomy spinocelulární 
a z 20–30 % adenokarcinomy. Ostatní ná-
dory jsou raritní a tvoří 1–2 %. Histologická 
klasifikace je závazná a vychází z poslední 

platné WHO klasifikace nádorů ženské-
ho genitálu z roku 2014. Z biologického 
hlediska mají karcinomy přednádorová 
stadia (tzv. prekancerózy), což jsou změny, 
které jsou ohraničeny pouze na vrstvu 
epitelu a nemají ještě schopnost metastá-
zovat. Mohou trvat 10–15 let. Dělíme je na 
změny lehkého stupně (low grade, lehká 
dysplasie, CIN I) neboli LG léze, které ve 
většině případů dokáže orgasnizmus ženy 
zlikvidovat sám, bez chirurgického zákroku, 
a tzv. změny vysokého stupně (high grade, 
střední a těžké dysplasie a karcinoma in 
situ, CIN II, III), HG léze, které lze ošetřit 
pouze jednoduchým chirurgickým zákro-
kem, tzv. konizací.

Cytologický skríning 
a testování HPV
Význam efektivní prevence je v dobře 
koncipovaném skríningu. Hlavním kritéri-
em skríningu je v současné době věková 
hranice žen. Křivka incidence invazivních 
karcinomů signifikantně stoupá již u žen 
po 30. roce a často postihuje i ženy v re-
produkčním věku, ještě plánující těhoten-
ství, což může někdy komplikovat klinický 
pohled na invazivitu zákroku. Základní 
skríningovou metodou je v současné době 
konvenční cytologie, kdy se pod mikro-
skopem provede hodnocení v cytologické 
laboratoři. Cytologické vyšetření je zalo-
ženo na stěru z hloubky endocervikálního 
kanálu s následným hodnocením buněčné 
populace genitálního traktu ženy. Vyšet-
řování gynekologické cytologie hrazené 
pojišťovnou zahrnuje onkologické i funkční 
vyšetření stěrů z cervixu, vaginální sliznice, 
vulvy a endometria. Spolehlivost této 
metody závisí na kvalitě odběru a zkuše-
nostech hodnotícího cytologa laboratoře. 
Přesto je spolehlivost záchytu závažných 
změn pouze 70–80 %. Cytologická dia-
gnostika je velice složitá a má svá úskalí 
a i z tohoto důvodu je v současné době 
diskutovanou otázkou možnost testování 
HPV, které, jak ukazují výsledky studie LI-
BUŠE, zvyšuje spolehlivost záchytu závaž-
ných změn děložního čípku. Jednalo by 
se o testování na přítomnost onkogenních 
papilomavirů, které má význam provádět 
po 30. roce života.

Co ukázala studie LIBUŠE
Tato studie vychází z předpokladu, že 
prakticky všechny nádory děložního hrdla 
jsou způsobeny perzistující infekcí lidským 
papilomavirem (HPV). Disain studie LIBUŠE 
je zmapování výskytu genotypů 16 a 18, 
přednádorových stavů a zhoubných nádorů 
ve zdravé populaci českých žen ve věku 
30–60 let v časovém období tří let. Většina 
žen se během svého života s touto infekcí 
setká, obvykle ale dojde k jejímu odhojení 
díky jejich imunitnímu systému. Cytologické 
vyšetření většinou odhaluje až buněčné 
abnormality vzniklé jako důsledek HPV 
infekce. Dle výsledků se v tomto kontextu 
test na přítomnost DNA HPV jeví jako efek-
tivnější. Z celkové kohorty testovaných žen 
mělo 95,3 % negativní cytologický nález. 
Následné testování na vysoce rizikové typy 
HPV prokázalo pozitivitu u 7,4 % případů, 
což znamená, že 2,7 % žen mělo pozitiv-
ní testování vysoce rizikového typu HPV 
a zároveň vykazovalo negativní cytologický 
nález. To dokazuje zachycení více případů 
přednádorových změn než při samostatném 
cytologickém vyšetření.

Negativní výsledek testu a délka přetrvávání 
negativní predikce testu by pak umožnily 
prodloužit interval kontrol na 3 až 5 let, 
což může vést ke zvýšení podílu žen, které 
se nechají vyšetřit. Ze statistik vyplývá, 
že v České republice využívá pravidelný 
skríning jen kolem 60 % žen, což může být 
jedním z důvodů zaznamenávání vyššího 
počtu nových případů rakoviny děložního 
čípku než v okolních zemích. Výsledky stu-
die potvrdily i závěry zahraničních srovnáva-
cích studií, z nichž také vychází, že testování 
HPV je citlivější než cytologické vyšetření.

Tekutá cytologie
Současnou snahou je také uvést do širo-
kého povědomí metodiku ve vyhodnocení 
gynekologické cytologie (ThinPrep PAP 
test), a to díky použití moderní technolo-
gie Liquid based cytology (LBC, cytologie 
v tenké vrstvě) v kombinaci s nástavbovým 
systémem automatického zpracování digi-
tálního obrazu a napojení na automatické 
mikroskopy. LBC je technika umožňující 
odběr vyšetřovaných buněk z děložního 

Karcinom děložního čípku,
co vše lze testovat
Autor: RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM 
Laboratoř SYNLAB Praha, Evropská 423/178

VĚDA A POZNÁNÍ
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čípku do tekutého média v nádobce. V po-
rovnání s konvenční cytologií, při které se 
buňky natírají na sklíčko obsahující přibližně 
100 000–200 000 buněk, je z odběru do 
tekutého média v laboratoři odstraněn hlen, 
červené krvinky, mikroflóra a buňky jsou 
rovnoměrně rozprostřeny na sklíčku v tenké 
vrstvě, takže stěr je poté v mikroskopu lépe 
diagnostikovatelný. Díky této automatizova-
né metodě jedné vrstvy buněk bez pozadí je 
možné lépe eliminovat chybu při hodnocení, 
kdy může u klasické metody dojít k překrytí 
několika málo dysplastických buněk v pre-
parátu. Není ani v lidských možnostech najít 
v každém mikroskopickém sklíčku a záplavě 
nenádorových buněk buňky rakovinové. 
Přehlédnutí rakovinových buněk hodnotícím 
cytologem v nepřehledném nátěru tvoří 
zásadní problematiku chybovosti v cytolo-
gické diagnostice. Přínosem se jeví použití 
technologie image analýzy firmy Hologic, při 
které najde změněné buňky počítač. Proces 
probíhá tak, že se naskenuje celé mikro-
skopické sklíčko připravené technikou LBC 
a počítač označí s velmi vysokou jistotou 
všechny podezřelé či rakovinové buňky, 
které následně interpretuje zkušený cytolog.

Další nezanedbatelnou výhodou v celém 
diagnostickém procesu je fakt, že nádob-
ky s LBC lze v laboratoři po cytologickém 
vyšetření skladovat až po dobu 6 týdnů bez 
změny kvality odebraného materiálu. U pa-
cientky tak lze provést dodatečné vyšetření 
průkazu HPV či jiná genetická vyšetření 
včetně možného imunohistochemického 
vyšetření průkazu onkogenu p16, což z kla-
sického nátěru nelze.

Testování mRNA HPV
Existuje poměrně velké množství HPV 
testů. Tyto testy většinou detekují vysoce 
rizikové typy DNA lidských papilomavirů. 
Pokud jsou ovšem založeny jen na detekci 
DNA, prokazují pouze přítomnost viru v or-
ganismu. Zcela jiná možnost je založena na 
testování mRNA. Tato metoda se zaměřuje 
na mRNA aktivně přepisovaných onkoge-
nů E6 a E7, které zachytí a transkripčně 
amplifikuje. Ani u tohoto testu samozřejmě 
přítomnost mRNA onkogenů nemusí sto-
procentně znamenat přítomnost karcinomu 
nebo prekancerózy, protože transkripce 
genů E6 a E7 může probíhat i u netransfor-
mační fáze HPV infekce. Ve srovnání s DNA 
testy má však stanovení mRNA rozhodně 
vyšší specifičnost.

Důležité je, z jakého pohledu se na testování 
díváme. Z hlediska skríningu byla provedena 
řada studií porovnávajících výsledek testování 
DNA HPV a mRNA HPV. Závěr ukázal, že 
metody testování založené na detekci mRNA 
HPV nemají ve srovnání se strategiemi 
založenými na testování DNA HPV prokaza-
telné výhody, což lze předpokládat. Význam 
testování mRNA HPV ovšem bude značným 
přínosem v rámci individuálního přístupu ke 
konkrétní pacientce, kdy může mít testo-
vání značný diagnostický význam pro další 
terapeutické rozhodování. Cílená detekce 
E6/E7 mRNA může daleko lépe specifikovat 
stádium onemocnění, neboť exprese E6/E7 
v důsledku onemocnění stoupá.

Metylace u karcinomu 
děložního hrdla
V případě nejasné či pozitivní cytologie 
a přítomnosti HPV infekce nastupují meto-
dy molekulární biologie, jako je například 
QIAsure Methylation multiplex PCR test. 
Test QIAsure Methylation je multiplex 
PCR test v reálném čase specifický pro 
metylaci a určený k detekci hypermetylace 
promotorů genů FAM19A4 a mir124-2. Jak 
ukazují vědecké studie o úloze tumor-
supresorových genů (FAM19A4 a mir124-
2) v onkogenezi, tyto geny brání rozvoji 
nádorového bujení. Pokud však dojde k je-
jich zablokování cestou metylace v regu-
lačních oblastech, je jejich anti-onkogenní 

potenciál potlačen. Stanovením úrovně 
metylace těchto genů je tedy možné 
predikovat reálné riziko rozvoje karcino-
mu děložního čípku. Jak ukázala řada 
studií, negativní výsledek testu metylace 
FAM19A4 / miR124-2 s vysokou pravdě-
podobností vyloučí přítomnost rakoviny 
děložního čípku. Test je tedy vhodný jako 
kontrolní vyšetření pro ženy s pozitivním 
testem na lidský papilomavirus (HPV), a to 
ke zjištění, zda je nutné provést kolpo-
skopii 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 konizaci, a tím vznikající 
problémy například s otěhotněním.

Závěr
Je nutné konstatovat, že problematika 
karcinomu děložního čípku je značně složitá 
a komplikovaná. Nutností je komplexní 
pohled na diagnostiku, vhodný skríningový 
program a zavedení molekulárních metod 
v testování této malignity. Nedílnou součástí 
je také kvalitní edukace žen v této problema-
tice a eliminace negativního pohledu části 
české populace na přínos očkování proti 
karcinomu čípku.

*Článek byl uveden ve vydání Acta 
medicinae Onkologie / Hematoonkologie 
2019

RNDr. Ing. Bc. Libor Staněk, PCTM

je odborným zástupcem pro genetická vyšetření laboratoří synlab czech, v minulosti působil jako vedoucí 
laboratoře synlab genetics. Jeho hlavním zaměřením je molekulární onkologie a personalizovaná medicína. 
V Ústavu histologie a embryologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyučuje histologii. Dále vyučuje 
genetiku a molekulární biologii a podílí se na výzkumu na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
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Encefalitidou se klíště nakazí z krve drobných 
živočichů, jako jsou myši, ježci, zajíci nebo 
ptáci. Virus se pak množí v jeho slinných 
žlázách, po přisátí se tedy ihned přenáší na 
příjemce. Tím nemusí být jen člověk, ale tře-
ba i hospodářská zvířata. K přenosu viru na 
člověka může dojít i pitím nepasterizovaného 
mléka od těchto zvířat. Virus je možné zničit 
jedině pasterizací.

Příznaky klíšťové encefalitidy 
mohou být zcela skryté
Onemocnění má dvě fáze. V té první putuje 
virus krví a lymfou člověka, čímž se šíří do 
jeho lymfatických tkání. V druhé fázi pak one-
mocnění proniká až do mozkomíšního moku.

U nakaženého člověka se po přenosu ence-
falitidy rozvíjejí nejprve nespecifické příznaky. 
Většinou však připomínají běžné nachlazení, 
a proto bývají často přehlíženy. Po náka-
ze v okolí přisátí klíštěte navíc nezůstává 
červená skvrna, jako tomu bývá u některých 
případů boreliózy, a onemocnění se na první 
pohled těžko rozpozná. První fáze klíšťové 
encefalitidy probíhá zpravidla bez výrazných 
příznaků. Může se objevit zvýšená teplota, 
únava, bolesti hlavy, kloubů a svalů jako při 

chřipce. Organismus si s prvotním útokem 
nemoci obvykle hravě poradí a následuje úle-
va. Onemocnění však může dojít i do druhé 
fáze, a to přibližně 5 až 10 dní po skončení 
první fáze. Druhá fáze už ale mívá výraznější 
průběh, například v podobě zánětu mozku 
a mozkových blan.

K příznakům druhé fáze onemocnění patří 
vysoká horečka, bolest hlavy, zvracení, poru-
chy spánku, světloplachost, třes, křeče nebo 
obrna končetin a poruchy vědomí. Dochá-
zet může i k poškození nebo odumírání 
nervových buněk. Po prodělání nemoci tedy 
mohou zůstat trvalé následky jako poruchy 
psychiky nebo trvalé obrny.

Odhalení encefalitidy
Pokud člověk napadený klíštětem není 
naočkován vakcínou proti encefalitidě, měl by 
si nechat odebrat a vyšetřit krev co nejdříve 
po zaznamenání prvotních příznaků, tedy po 
inkubační době, která trvá 7–14 dní. V první 
fázi onemocnění lze provést diagnostiku na 
základě přímého průkazu virové RNA v krvi 
pacienta. Většina pacientů však navštěvuje 
ordinace lékařů až v druhé fázi onemocnění, 
kdy stanovení RNA již nemá význam.

Klíšťovou encefalitidu lze chytit 
i z nepasterizovaného mléka
Autorka: Ing. Petra Kottová 
Laboratoř SYNLAB Praha, Jankovcova 2

Po přechodu do druhé fáze nemoci se z krve 
zjišťuje přítomnost protilátek třídy IgM a IgG, 
kterými se organismus začne proti viru přiro-
zeně bránit. Tvoří se přibližně po 2 až 5 týd-
nech od nákazy. O probíhající infekci svědčí 
pozitivní nález IgM protilátek bezprostředně 
následovaný tvorbou IgG protilátek. V přípa-
dě pozitivního výsledku obou druhů protilátek 
stanovujeme takzvanou aviditu IgG protilátek, 
která pomáhá s určením stádia nemoci.

Hladina protilátek po očkování 
s postupem času klesá
Před nákazou klíšťovou encefalitidou bezpeč-
ně chrání očkování, které v organismu vyvolá 
tvorbu ochranných protilátek. Pro udržení 
adekvátní ochrany je však potřeba procházet 
pravidelným přeočkováním. Protilátky získané 
z vakcíny v těle většinou vydrží po dobu pěti 
let, u starších jedinců pak zhruba tři roky. Ně-
kterým lidem však ochrana vydrží i déle opro-
ti těmto standardním lhůtám a přeočkování 
v době, kdy mají stále dostatek protilátek, 
může zbytečně zatížit jejich organismus. Pro 
zjištění hladiny ochranných látek je k dispozici 
krevní test, který zjistí, zdali je nutné očkování 
podstoupit co nejdříve, nebo je možné ho na 
nějaký čas odložit.

V loňském roce u nás bylo hlášeno 712 případů klíšťové encefalitidy, čímž si Česko získalo prvenství 
mezi všemi státy Evropské unie. Obava z nakažených klíšťat je proto namístě. Ochranu před možnými 
fatálními následky tohoto zpočátku nenápadného onemocnění představuje pouze účinné očkování 
a v případě již probíhající nákazy včasný záchyt nemoci pomocí laboratorního vyšetření krve.
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Původcem syfilis je bakterie Treponema 
pallidum subsp. pallidum, jejíž poddruhy 
způsobují nepohlavní onemocnění endemic-
kou syfilidou, framboesii nebo pintu. V na-
prosté většině případů je syfilis přenesena 
pohlavním stykem s infikovaným partnerem, 
může se ale přenést také z těhotné ženy 
na plod. Vzácněji lze infekci předat i jiným 
kontaktem, například krví, tělními tekutinami 
nebo prostřednictvím kožních projevů.

Průběh onemocnění syfilis dělíme na časné 
a pozdní stádium, což platí i pro vrozenou 
formu nemoci. Časné zahrnuje fázi primární, 
sekundární a časnou latentní syfilis. Pozdní 
syfilis můžeme rozdělit na pozdní latentní 
a terciární období.

Stádia časné syfilidy
Primární syfilis – v místě vstupu infekce, 
kterým jsou nejčastěji genitálie, dochází 

k rozvoji jedné nebo více ulcerací (ulcus 
durum). Inkubační doba je udávána v roz-
mezí 10–90 dnů, obvykle je to však kolem 
3 týdnů. Během 1–5 týdnů se ulcerace 
spontánně zhojí. Regionální mízní uzliny jsou 
zvětšené a zřídka bolestivé.

Sekundární syfilis – po spontánním zhojení 
dochází k diseminaci, při které bakterie na-
padá všechny orgánové systémy a potenci-
álně i veškeré tělní tekutiny. Rozvíjejí se také 
nespecifické příznaky. Nejcharakterističtější-
mi projevy jsou kožní a slizniční léze (genera-
lizovaný rash a condylomata lata). I ty se ale 
během 2–6 týdnů spontánně zhojí. Není-li 
pacient léčen, mohou se kdykoliv během 
prvních 4 let objevit relapsy. Asi u 80 % 
případů sekundární lues jsou detekovány 
cirkulující imunitní komplexy, které se mohou 
ukládat v ledvinách a vést k jejich poškození. 
Po zhojení se infekce stává klinicky němou.

Vyšetřovací metody vybraných 
sexuálně přenosných nemocí
Autor: MVDr. Michaela Verčinská 
Laboratoř Brno, Modřice, Evropská 873

Časná latentní syfilis – toto asymptomatic-
ké stádium je označováno jako časné latent-
ní přibližně 1 rok po překonání sekundární 
syfilis. Mohou se při něm objevovat relapsy. 
V tomto stádiu je stále možný přenos infek-
ce z matky na plod, i když pravděpodobnost 
s časem klesá.

Stádia pozdní syfilidy
Pozdní latentní syfilis – pozdní fáze v pod-
statě nepředstavuje epidemiologické riziko, 
mohou se však během ní rozvinout pozdní 
příznaky. I zde stále existuje nebezpečí 
přenosu infekce na plod.

Terciární syfilis – symptomy terciální syfilis 
se u většiny případů objevují po 10–20 
letech od nákazy. Běžnější byly v předan-
tibiotické době, dnes se vyskytují spíše 
u osob s HIV. Manifestují se jako gummata 
(připomínají tuberkulózní granulomy) nebo 

Sexuálně přenosné nemoci mohou být původu virového, bakteriálního, mykotického nebo 
parazitárního a dělíme je na nákazy klasické a ostatní. Mezi klasické pohlavní nemoci, které 
jsou definované zákonem a téměř výhradně přenášené pohlavním stykem, řadíme syfilis, 
kapavku, ulcus molle, lymphogranuloma venereum a granuloma inguinale. Do kategorie 
ostatní patří Chlamydia trachomatis sérotypů D až K, papilomaviry, HIV, HLTV, virus herpes 
simplex typu 1 a 2, hepatitis B a C, Candida albicans, Trichomonas vaginalis, Phthirus 
pubis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum a další. Nejvýznamnějšími ze všech 
sexuálně přenosných nemocí jsou syfilis a HIV, ráda bych vám proto prostřednictvím 
tohoto článku sdělila, jaké vyšetřovací metody se právě u těchto infekcí uplatňují.

VĚDA A POZNÁNÍ
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kardiovaskulární lues a neurosyfilis (např. 
progresivní paralýza, tabes dorsalis – spo-
lečná je chronická meningitida).

Někteří postižení nemusejí projít všemi stadii 
nemoci, asi třetina osob se i bez léčení 
uzdraví už po primárním infektu, u další 
třetiny zůstane infekce latentní bez klinické 
manifestace. Terciární stádium se tedy rozvi-
ne jen u jedné třetiny nemocných.

Reinfekce syfilis je možná, chránit paci-
enta proti nové infekci lze pouze v čas-
ných stádiích nemoci. Účinná vakcinace 
dosud neexistuje.

Diagnostika syfilidy
Vrozenou syfilidu není jednoduché diagnos-
tikovat, děti mohou být po porodu zcela 
bez klinických příznaků, proto se dispen-
zarizují a podrobují kontrolám. Vyšetření na 
syfilis mimo dětské pacienty je indikováno 
nejen při klinickém podezření, ale také dle 
daných schémat uváděných v zákoně č. 
258/2000 Sb. a příslušných vyhláškách č. 
306/2012, č. 275/2010 v platném znění: 
„u dárců krve, tkání a orgánů, ve 3. a 7. 
měsíci gravidity, u novorozenců, před UPT, 
u pacientů 15–65 let při 1. hospitalizaci na 
venerologii a u hospitalizovaných pacientů 
15–65 let, je-li to opodstatněné“.

Pro různé technické nároky, ne vždy 
vyhovující citlivost a eventuálně i poměrně 
vysokou cenu je rozhodujícím nástrojem 
pro diagnostiku syfilis sérologie. V latentní 
fázi je dokonce jedinou možností. Prakticky 
všechny reakce v sérologii můžeme rozdělit 
na reakce netreponemové (nespecifické, an-
tikardiolipinové) a treponemové (specifické). 
Odpověď je obvykle detekovatelná nejdříve 
ve 2. týdnu nemoci, kdy se u některých 
pacientů začínají objevovat IgM protilátky 
a za další 2 týdny protilátky IgG. Antikar-
diolipinové protilátky vymizí po účinné 
léčbě během týdnů až měsíců. Protože jde 
o reakci nespecifickou s občasnou falešně 
pozitivní reakcí, musí být vždy současně 
testována i specifická reakce. Příčin tohoto 
jevu může být mnoho, například onemoc-
nění jinou infekční nemocí (hepatitida, TBC, 
infekční mononukleóza, malárie apod.) 
nebo autoimunitní chorobou (antifosfolipi-
dový syndrom), nádorové onemocnění či 
těhotenství. V laboratorních výsledcích jsou 
označovány jako VDRL, RRR nebo RPR. 
Nespecifická reakce je screeningovou reakcí 
a lze ji využít k monitorování terapie a stano-
vení aktivity syfilis.

Pro vysoce citlivé a specifické reakce tre-
ponemové se používá metoda TPHA nebo 
stanovení protilátek na principu ELISA me-
tod. Ostatní metody jako imunofluorescence 
(FTA-ABS) či western blot jsou uplatňovány 
jako konfirmační reakce.

HIV
V celosvětovém měřítku je infekce virem 
HIV velmi významnou sexuálně přenosnou 
nemocí. Původně fatální onemocnění se 
s medicínským vývojem změnilo na chro-
nicky léčitelné, nové poznatky mění léčebné 
strategie i doporučené postupy. Nejno-
vější doporučený postup vydaný v červnu 
2019 je uváděn na webových stránkách 
www.infekce.cz.

Původcem HIV je virus lidského imunode-
ficitu vyskytující se ve dvou typech. HIV-1 
a HIV-2 se od sebe liší geneticky, antigenně, 
původem i patogenitou. Zdrojem viru je 
infikovaný člověk, přenáší se hlavně krví 
a spermatem, tedy pohlavním stykem, 
infikovanou krví a z matky na dítě.

Po inkubační době okolo 3 týdnů se u části 
nakažených může vyvinout akutní retrovi-
rový syndrom, který je podobný chřipce. 
Hlavní vstupní bránou nákazy je především 
sliznice konečníku a genitálu. Poté je virus 
zanesen do regionálních lymfatických uzlin, 
kde se pomnoží. Následuje rozsev krevní 
cestou do mozku, sleziny, lymfoidní tkáně 
střeva a do ostatních mízních uzlin, kde se 
dále množí. Po vzestupu hladiny virémie se 
mezi množením viru a jeho odstraňováním 
vyvíjí rovnovážný stav, který se po letech 
udržování této rovnováhy začne vychylovat 
ve prospěch tvorby nových virionů. To vede 
k postupnému potlačení imunitní reakce 
a rozvoji oportunních infekcí. Po uplynutí 
období klinické latence následuje stádium 
pre-AIDS a dále plně rozvinutý syndrom 
získaného imunodeficitu AIDS.

Diagnostika HIV
Vyšetření na HIV lze provést pouze se sou-
hlasem fyzické osoby nebo jejího zákonné-
ho zástupce. Výjimkou ze zákona o ochraně 
veřejného zdraví, kdy lze provést vyšetření 
bez souhlasu, je: „u dárců krve, tkání, 
orgánů, spermatu a mateřského mléka 
(předpokladem je předchozí písemný sou-
hlas), u těhotné, u fyzické osoby s poruchou 
vědomí, u níž je toto vyšetření odůvodněné, 
u fyzické osoby obviněné z trestného činu 
ohrožování pohlavní nemocí (včetně HIV) 
nebo z trestného činu, při kterém mohlo 

MVDr. Michaela Verčinská

Vedoucí sekce imunologie a infekční 
sérologie, laboratoř SYNLAB Brno

dojít k přenosu této nákazy, u fyzické osoby 
nuceně léčené pro pohlavní nemoc“.

Laboratorní diagnostika nejčastěji využívá 
metody nepřímého průkazu – stanovení 
protilátek proti HIV v krvi. Některé laboratoře 
v současné době provádějí kombinovaný 
test neboli test 4. generace, při kterém jsou 
testovány protilátky spolu s antigenem p24. 
Toto stanovení umožňuje zkrácení takzva-
ného diagnostického okna. Výsledky s jinou 
než negativní hodnotou jsou vždy zasílány 
k potvrzení nebo vyloučení do Národní re-
ferenční laboratoře pro HIV/AIDS. Protilátky 
v dostatečném množství pro detekci nemoci 
lze zjistit za 2–3 měsíce po vniknutí viru do 
organismu. Pro prognózu infekce a sledová-
ní účinku léčby se stanovuje hladina virové 
RNA pomocí přímých metod (PCR).

Vyšetření obou patogenů je v laboratořích 
SYNLAB prováděno denně na automa-
tizovaných analyzátorech. Vyšetření je 
standardně hrazeno ze zdravotního pojiš-
tění, může si ho ale zaplatit i samoplátce. 
Vyšetření HIV infekce může být vyžadováno 
při výjezdu do zahraničí (pracovní, studijní 
pobyt). Některé státy vyžadují vystavení 
certifikátu, který naše laboratoře poskytují 
v českém, anglickém, ruském a němec-
kém jazyce.

http://www.infekce.cz
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Viděli jste již nový kabát online verze 
časopisu Synlabianer?
Web, na kterém najdete 
výběr těch nejzajímavějších 
článků z našeho odborného 
magazínu, je nyní přehlednější 
a snadno na něm vyhledáte 
to, co vás zajímá. Kromě 
jednotlivých článků je na 
portálu dostupný také archiv 
všech vydaných čísel, která 
si můžete stáhnout v PDF.

Přejeme příjemné počtení 
na www.synlabianer.cz

5. listopadu bude ve SPA 
hotelu VITA v Českých 
Budějovicích přednášet: 
• MUDr. Petr Kocna, CSc. na téma kvanti-

tativní analýza hemoglobinu ve stolici.
• MUDr. Ivana Krabatschová doporučí 

očkování dle aktuální epidemiologické 
situace v České republice. 

13. listopadu v hotelu 
Belvedere v Praze objasní:
• MUDr. Filip Prusík důvody pro využití 

přístroje MALDI-TOF smart v klinické 
medicíně.

• RNDr. Ing. Libor Staněk, PCTM 
a Ing. Anabela Čížková představí aktuální 
možnosti laboratorní diagnostiky hepa-
tocelulárního karcinomu a karcinomu 
děložního hrdla.

• Speciální host MUDr. Radkin Honzák, CSc. 
navštíví seminář s přednáškou na téma 
PSYCHOPAT. 

• Součástí programu je prohlídka laboratoře.

26. listopadu v laboratoři 
Evropská v Brně pohovoří:
• MUDr. Kateřina Pinterová, RNDr. Eva 

Uhlířová a MUDr. Martina Macháčková 
o aktualitách z laboratoře a nových 
epidemiologických souvislostech kolem 
Conybacterium diptheriae.

• MUDr. Daniel Rajdl, Ph.D. přednese téma 
kardiální troponin v diagnostice infarktu 
myokardu. 

• Součástí programu je prohlídka laboratoře.

Pro více informací nás kontaktujte 
na e-mailu seminare@synlab.cz.

Laboratoř pro praxi 
Pro zkvalitnění a zefektivnění propojení lékařské terapie a laboratorní 
diagnostiky pořádáme do konce roku tři akreditované semináře. 
Všechny spojuje přehled právních novinek a rad o vykazování 
výkonů v podání Ing. Jolany Váchové a Mgr. Petry Svobodové. 
Další program je následující:

ZE SVĚTA SYNLABU
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Tam, kde jsou šance na 
vyléčení rakoviny vysoké

Představte prosím čtenářům 
časopisu Synlabianer, čím se 
ve vašem centru zabýváte.
Protonové centrum v Praze je prestižní 
evropské centrum na léčbu rakoviny 
moderní metodou protonové radioterapie. 
Od roku 2012 se u nás léčily více než čtyři 
tisíce pacientů z osmačtyřiceti zemí světa 
a máme světové prvenství v léčbě rakoviny 
prsu a lymfomů. Velice úspěšní jsme také 
v léčení karcinomu prostaty, u časných 
stadií dosahujeme úspěšnosti vyléčení 
až 99 %.

Co považujete za váš největší 
úspěch poslední doby?
Od svého spuštění je Protonové centrum 
unikátní především díky využívání 
nejnovější technologie tužkového 
skenování nádoru, která lékařům 
umožňuje ničit nádory s nejvyšší účinností 
a milimetrovou přesností a zároveň chránit 
zdravé tkáně a orgány uložené v okolí 
postiženého místa. Tato metoda zajišťuje 
pacientům vysokou šanci na vyléčení 
a kvalitní život při léčbě i po ní. Naši 
odborníci se podílejí na tvorbě lékařských 
postupů, které přebírají přední světová 
centra. Léčebná diagnostika je nedílnou 
součástí naší každodenní práce.

Léčíme rakovinu. Tenhle jasný a jednoduchý slogan patří pražské společnosti Proton Therapy Center, která 
je velmi úspěšná v léčbě rakoviny prostaty a prsu, nádorů u dětí, nádorů hlavy a krku, mozku a CNS, plic, 
zažívacího traktu a maligních lymfomů. Přečtěte si rozhovor s Michaelou Čekanovou – vrchní zdravotní 
sestrou Protonového centra, o tom, jak léčení v léčení karcinomů pomáhá laboratorní diagnostika SYNLAB.

Jak dlouho spolupracujete 
s laboratořemi SYNLAB?
S laboratořemi SYNLAB spolupracujeme od 
roku 2013, takže šest let.

Jaký počet vzorků od vás 
do laboratoří SYNLAB 
denně odchází?
Denně je to mezi 20 až 25 vzorky. Ty 
pochází od úplně nových pacientů, kteří 
k nám přicházejí na vstupní konzultaci 
a je potřeba je vyšetřit například na MR či 
PET/CT, nebo jsou to vzorky biologického 
materiálu pacientů v léčbě. Kontrolní odběry 
provádíme i pacientům po léčbě, kteří k nám 
přicházejí na pravidelná kontrolní vyšetření.

Jaké typy vzorků posíláte 
k vyšetření?
Jde především o vzorky krve, moči, stěry 
z nosu a krku, eventuálně z kožních defektů 
a ran, které mohly vzniknout v souvislosti 
s ozařováním.

V čem konkrétně vám laboratorní 
diagnostika pomáhá?
Laboratorní diagnostika nám umožňuje 
získat výsledky z oblasti hematologie, 
biochemie, bakteriologie, imunologie a tak 
dále. Vyšetření krve využíváme například ke 

kontrole ledvinových funkcí pro magnetickou 
rezonanci. To je důležité pro to, aby se mohla 
aplikovat kontrastní látka. U pacientů v léčbě 
sledujeme jejich zdravotní stav, například, jestli 
nedochází ke ztrátě červených krvinek nebo 
k zánětům, sledujeme mineralogram a zajímají 
nás také jaterní hodnoty. U pacientů po léčbě 
karcinomu prostaty zkoumáme zejména 
hladinu PSA. Pokud mají pacienti v průběhu 
nebo po léčbě karcinomu prostaty problémy 
s močením, z rozboru moči zjišťujeme, jestli 
v močových cestách není přítomen zánět.

Je pro nás velmi důležité, že první 
výsledky v případě zánětů a přítomnosti 
mikroorganizmu máme za 24 hodin 
a informaci, na jaká antibiotika je pacient 
případně citlivý, obdržíme do 48 hodin.

ROZHOVOR

Více informací o Proton Therapy Center 
si můžete přečíst na www.ptc.cz.

Autorka: Gabriela Matějková
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Právní novinky
červenec–září 2019

ČERVENEC 2019
ZMĚNY ZÁKONŮ:
Zákon č. 32/2019 Sb. ze dne 22. led-
na 2019, kterým se mění zákon č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další 
zákony
• Účinnost od 1. 7. 2019.
• Obsah: Touto novelou dochází ke zrušení 

tzv. karenční doby, tzn. první 3 dny pra-
covní neschopnosti, za které zaměstnan-
cům podle § 192 nenáleží náhrada mzdy 
nebo platu při pracovní neschopnosti. 
Touto novelou se tedy zrušuje § 192 odst. 
1 zákoníku práce část věty „náhrada mzdy 
nebo platu nepřísluší za první 3 takovéto 
dny dočasné pracovní neschopnosti“. 
Tato novela se dotýká i dalších zákonů – 
například dochází ke změně § 35 odst. 2 
věty třetí Zákona o daních, kde se taktéž 
zrušuje věta „S výjimkou neodpracovaných 
hodin připadajících na první tři dny dočas-
né pracovní neschopnosti, kdy náhrada 
mzdy nebo platu nepřísluší zaměstnanci“, 
která reflektuje § 192 zákoníku práce.

Dále taktéž dochází k menší změně v § 66, 
192 a 194, kde se zrušují slova „a v období 
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 
období 21 kalendářních dnů“.

Zákon č. 164/2019 Sb. ze dne 12. červ-
na 2019, kterým se mění zákon č. 187/2006 
Sb., o nemocenském pojištění, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 
Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., 
o pojistném na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a další souvise-
jící zákony, ve znění pozdějších předpisů, 
a některé další zákony
• Účinnost od 1. 7. 2019.
• Obsah: Hlavní změnou zákona ve 

prospěch poplatníků je snížení sazby 
pojistného na nemocenské pojištění 

pro zaměstnance z 2,3 % na 2,1 % 
z měsíčního vyměřovacího základu. Pro 
zaměstnavatele se tedy snižují „odvody“ 
na nemocenské pojištění z původních 
2,3 % na 2,1 %. Z tohoto důvodu dochá-
zí zprostředkovaně také ke snížení tzv. 
superhrubé mzdy z původních 134 % 
hrubé mzdy na 133,8 % hrubé mzdy.

Zákon dále obsahuje: zrušení karenční 
doby u nemocenské, změny rozhodnutí ve 
věcech dočasné pracovní neschopnosti, 
změny výplaty dávek do ciziny, oznamování 
vzniku dočasných pracovních neschopnos-
tí zaměstnanců.

NAŘÍZENÍ VLÁDY:
Nařízení vlády č. 143/2019 ze dne 
20. května 2019, kterým se mění naříze-
ní vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových 
náplních jednotlivých živností, ve znění 
pozdějších předpisů
• Účinnost od 1. 7. 2019.
• Obsah: Toto nařízení vlády přidává do 

vázaných živností novou živnost, která 
zní „Činnost samostatných likvidátorů 
pojistných událostí“ a vymezuje její 
obsahovou náplň, která zní „Činnost 
spočívající v komunikaci s klientem 
a příslušnými institucemi v ověřování 
informací podaných klientem tak, aby 
pojistná událost byla vyřízena v souladu 
s pojistnou smlouvou, pojistnými pod-
mínkami a právními předpisy. Posuzová-
ní možností uplatnění nároku na pojistné 
plnění a provádění výpočtu jeho výše“. 
Živnost zvaná „Zpracování návrhu kata-
logizačních dat“ se tímto nařízením ruší.

Dále toto nařízení upravuje obsahové 
náplně živností „Provozování cestovní kan-
celáře“, „Výroba potravinářských a škrobá-
renských výrobků“, „Výroba chemických 
látek a chemických směsí nebo předmětů 
kosmetických výrobků“.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ:
Vyhláška č. 115/2019 Sb., ze dne 
26. dubna 2019, kterou se mění vyhláš-
ka č. 373/2016 Sb., o předávání údajů 
do Národního zdravotnického informač-
ního systému
• Účinnost od 1. 7. 2019.
• Obsah: V § 3 se dosavadní text označuje 

jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 
2, který zní:
• „(2) Seznam skupin zdravotnických 

prostředků, které jsou přístrojem, pou-
žívaných poskytovateli při poskytování 
zdravotních služeb a jsou významné pro 
dostupnost zdravotních služeb (dále jen 
„významný zdravotnický prostředek“), 
a rozsah údajů o nich předávaných do 
Národního registru poskytovatelů je 
stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.“

Nově tak vyhláška zavádí Přílohu č. 2 
k vyhlášce č. 373/2016 Sb., Seznam skupin 
významných zdravotnických prostředků a roz-
sah o nich předávaných údajů do Národního 
registru poskytovatelů zdravotních služeb.

SDĚLENÍ MINISTERSTVA PRÁCE 
A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních 
věcí ze dne 2. dubna 2019, kterým se 
vyhlašuje částka odpovídající 50 % 
průměrné měsíční mzdy v národním 
hospodářství pro účely životního a exi-
stenčního minima a částka 50 % a 25 % 
průměrné měsíční mzdy v národním 
hospodářství pro účely sociální podpory
• Účinnost od 1. 7. 2019.
• Obsah:

• částka odpovídající 50 % průměrné 
měsíční mzdy v národním hospodářství 
za rok 2018 činí 15 900 Kč;

• částka odpovídající 25 % průměrné 
měsíční mzdy v národním hospodářství 
za rok 2018 činí 7 900 Kč.

Přinášíme vám stručný přehled legislativních novinek v oblasti zdravotnictví, které nabyly účinnosti 
v posledních měsících. Dočtete se v něm například o zrušení karenční doby, snížení sazby pojistného 
na nemocenské pojištění nebo změně vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

Autor: právní oddělení SYNLAB

LEGISLATIVA
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LEGISLATIVA

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ:
Metodický pokyn poskytovatelům zdra-
votních služeb k problematice kyberne-
tické bezpečnosti
• Účinnost od 16. 7. 2019.
• Obsah: Porada vedení MZ schválila „Me-

todický pokyn poskytovatelům zdravot-
ních služeb k problematice kybernetické 
bezpečnosti“, který bude sloužit podpoře 
poskytovatelům zdravotních služeb při 
plnění povinností dle zákona č. 181/2014 
Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změ-
ně souvisejících zákonů (zákon o kyber-
netické bezpečnosti), ve znění pozdějších 
předpisů, a při řešení problematiky 
bezpečnosti informací.

Metodika si klade za cíl oblast kybernetické 
a informační bezpečnosti zevrubně popsat 
a poskytnout odborné veřejnosti v sektoru 
zdravotnictví nástroj pro alespoň základní 
řešení této komplexní problematiky. Jako 
taková si metodika klade za cíl poskytnout 
základní orientaci, vodítka a obecné principy 
a postupy s univerzální použitelností. Není 
detailním, všeobsažným nástrojem, ale jen 
základním vodítkem, které je třeba chápat 
jako výchozí bod pro realizaci prvních kroků 
a východisko pro další kontinuální práci na 
zajišťování odborné ochrany citlivých infor-
mací a dat poskytovatelů zdravotních služeb.

Součástí metodiky jsou přílohy obsahující 
vzorovou základní dokumentaci bezpečnosti 
informací připravenou pro použití resortními 
organizacemi a poskytovateli zdravotních 
služeb. Metodický pokyn s přílohami je 
k dispozici na internetových stránkách Ná-
rodní strategie elektronického zdravotnictví 
na období 2016–2020 www.nsez.cz v sekci 
Kybernetická bezpečnost.

SRPEN 2019
NAŘÍZENÍ VLÁDY:
Nařízení vlády č. 184/2019 Sb., kterým 
se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodle-
ní a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku, veřejných rejstříků práv-
nických a fyzických osob a evidence 
svěřenských fondů a evidence údajů 
o skutečných majitelích, ve znění naříze-
ní vlády č. 434/2017 Sb.

• Účinnost od 1. 8. 2019.
• Obsah: Nařízení vlády č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodle-
ní a nákladů spojených s uplatněním 
pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku, veřejných rejstříků právnických 
a fyzických osob a evidence svěřen-
ských fondů a evidence údajů o skuteč-
ných majitelích, ve znění nařízení vlády 
č. 434/2017 Sb., se mění takto:

• V § 13 se za odstavec 1 vkládají nové 
odstavce 2 a 3, které znějí:
• „(2) Povinnost dvakrát zveřejnit 

oznámení vstupu právnické osoby 
zapsané do jiného veřejného 
rejstříku než obchodního rejstříku 
do likvidace společně s výzvou pro 
věřitele, aby přihlásili své pohledáv-
ky, je také splněna, je-li uveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový 
přístup podle zákona o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických 
osob po dobu 3 měsíců a 2 týd-
nů zápis
a) vstupu do likvidace,
b) údajů identifikujících likvidátora a,
c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili 

své pohledávky ve lhůtě určené 
nejméně v délce 3 měsíců a 2 
týdnů ode dne následujícího po 
dni zveřejnění zápisu.“

• „(3) Povinnost poprvé zveřejnit 
oznámení vstupu právnické osoby 
zapsané do obchodního rejstříku 
do likvidace společně s výzvou pro 
věřitele, aby přihlásili své pohledáv-
ky, je také splněna, je-li uveřejněn 
způsobem umožňujícím dálkový 
přístup podle zákona o veřejných 
rejstřících právnických a fyzických 
osob zápis
a) vstupu do likvidace,
b) údajů identifikujících likvidátora a,
c) výzvy pro věřitele, aby přihlásili své 

pohledávky v určené lhůtě.“
• Dosavadní odstavec 2 se označuje jako 

odstavec 4.
• V § 15 se číslo „2“ nahrazuje číslem „4“.
• V § 18a se za text „§ 13“ vkládá text 

„odst. 1 a 4“.

U právnických osob, které vstoupily do lik-
vidace přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení, se postupuje podle dosavadních 
právních předpisů.

ZÁŘÍ 2019
ZMĚNA ZÁKONA:
Zákon č. 203/2019 Sb. ze dne 25. čer-
vence 2019, kterým se mění zákon č. 
218/2003 Sb., o odpovědnosti mláde-
že za protiprávní činy a soudnictví ve 
věcech mládeže a o změně některých 
zákonů (zákon o soudnictví ve věcech 
mládeže), ve znění pozdějších předpisů
• Účinnost od 1. 9. 2019.
• Obsah: Touto novelou zákona dochá-

zí ke změně § 42, který se zaměřuje 
na práva mladistvého. Tato novela 
především přidává povinnost orgánům 
činných dle tohoto zákona každého 
mladistvého poučit o jeho právech 
a poskytnout mu tak možnost jejich 
uplatnění. V tomto paragrafu novela 
především přidává výčet informací, 
o kterých je povinno mladistvého pou-
čit. Dále tato novela zavádí nově § 42a, 
který se zaměřuje na nutnou obhajobu 
mladistvého, a to především v jakých 
případech musí mít mladiství obhájce 
a za jakých podmínek.

ZRUŠENÍ ZÁKONA:
Nález Ústavního soudu č. 233/2018 Sb., 
kterým soud rozhodl dne 4. září 2018 na 
zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona České 
národní rady č. 280/1992 Sb., o resort-
ních, oborových, podnikových a dalších 
zdravotních pojišťovnách ve znění poz-
dějších předpisů a vyhlášky č. 579/2006 
Sb., kterou se stanoví způsob volby 
a volební řád pro volby do správních 
rad a dozorčích rad resortních, oboro-
vých, podnikových a dalších zdravot-
ních pojišťoven za účasti Ministerstva 
zdravotnictví
• Účinnost od 30. 9. 2019.
• Obsah: Ustanovení § 10 odst. 3 zní:

• „Správní radu zaměstnanecké pojišťov-
ny tvoří 5 členů jmenovaných vládou 
a 10 členů volených z řad pojištěnců 
této zaměstnanecké pojišťovny zaměst-
navateli a pojištěnci zaměstnanecké 
pojišťovny, a to tím způsobem, že 5 
členů je voleno z kandidátů předlože-
ných reprezentativními organizacemi 
zaměstnavatelů a 5 členů je voleno 
z kandidátů předložených reprezen-
tativními odborovými organizacemi. 
Členy správní rady jmenované vládou 
jmenuje a odvolává vláda na návrh 
ministra zdravotnictví. Způsob volby 
a volební řád stanoví Ministerstvo zdra-
votnictví vyhláškou.“
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Ustanovení § 10 odst. 5 zní:
• „Dozorčí radu zaměstnanecké pojišťov-

ny tvoří:
a) 3 členové, které na návrh ministra 

financí, ministra práce a sociálních 
věcí a ministra zdravotnictví jmenuje 
a odvolává vláda,

b) 6 členů volených z řad pojištěnců 
této zaměstnanecké pojišťovny za-
městnavateli a pojištěnci zaměstna-
necké pojišťovny, a to tím způsobem, 
že 3 členové jsou voleni z kandidátů 
předložených reprezentativními orga-
nizacemi zaměstnavatelů a 3 členové 
jsou voleni z kandidátů předložených 
reprezentativními odborovými orga-
nizacemi. Způsob volby a volební 
řád stanoví Ministerstvo zdravotnictví 
vyhláškou.“

Ústavní soud v tomto nálezu rozhodl 
o zrušení výše uvedených ustanovení 
§ 10 odst. 3 a odst. 5 a dále Ústavní 
soud tímto nálezem zrušuje vyhláš-
ku č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví 
způsob volby a volební řád do správních 
rad a dozorčích rad a dozorčích rad re-
sortních, oborových, podnikových a dal-
ších zdravotních pojišťoven, ve znění 
vyhlášky č. 89/2008. Důvodem této 
změny je rozpor s Ústavou ČR a Listinou 
základních práv a svobod.

Tento nález zrušuje ustanovení § 10 
odst. 3 a odst. 5 zákona č. 2880/1992 
Sb., a vyhlášku č. 579/2006 Sb., ve zně-
ní vyhlášky č. 89/2008 Sb.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA 
ZDRAVOTNICTVÍ A MINISTERSTVA 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
Vyhláška č. 99/2019 Sb. ze dne 12. srp-
na 2019, kterou se mění vyhláška č. 
94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných 
vlastností odpadů
• Účinnost od 1. 9. 2019.
• Obsah: Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hod-

nocení nebezpečných vlastností odpadů, 
se mění takto:

• V poznámce pod čarou č. 2 se na 
konci doplňuje věta na samostatný 
řádek: „Nařízení Rady (EU) 2017/997 
ze dne 8. června 2017, kterým se 
mění příloha III směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud 
jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 
ekotoxický.“

• V příloze č. 1 bodě 2 úvodní část včet-

ně poznámky pod čarou č. 11 zní:
„Přiřazení nebezpečné vlastnosti HP 14 
Ekotoxický je možné provést na základě 
výpočtové metody podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie o nebez-
pečné vlastnosti ekotoxicita 11) nebo na 
základě zkoušky provedené způsobem 
uvedeným v tabulce č. 1.1 nebo 1.2. 
V případě hodnocení na základě zkoušky 
se nebezpečná vlastnost ekotoxici-
ta přiřadí odpadu, u něhož dojde za 
podmínek zkoušky k překročení limitních 
hodnot uvedených v příslušné tabulce 
alespoň pro jeden zkušební organismus. 
Pokud bylo v konkrétním případě prove-
deno hodnocení výpočtovou metodou 
i hodnocení na základě zkoušky, přiřazu-
je se nebezpečná vlastnost na základě 
výsledku zkoušky.“

11) Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 
8. června 2017, kterým se mění příloha 
III směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES, pokud jde o ne-
bezpečnou vlastnost HP 14 ekotoxický.

• V příloze č. 1 bodě 2 se písmena a) a b) 
zrušují.

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ:
Vyhláška č. 200/2019 Sb. ze dne 
2. srpna 2019, kterou se mění vyhláš-
ka č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozděj-
ších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 
Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu te-
rénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, 
ve znění pozdějších předpisů
• Účinnost od 1. 9. 2019.
• Obsah:

• V § 4 odst. 5 se slovo „kterého“ nahra-
zuje slovem „kterých“.

• V § 22 se doplňují odstavce 5 až 7, 
které znějí:
• „(5) Vzor formuláře pro ohlašování 

údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) 
až c) nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 
17. května 2017 o rtuti a o zrušení 
nařízení (ES) č. 1102/2008 je uveden 
v příloze č. 30 k této vyhlášce.

• (6) Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 
1 až 3 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/852 je uve-
den v příloze č. 31 k této vyhlášce.

• (7) Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 
4 nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2017/852 je uveden 
v příloze č. 32 k této vyhlášce.“

• V § 24a se doplňuje odstavec 8, který 
zní: 
„(8) Samostatné identifikační číslo 
zařízení se přidělí každému zařízení 
určenému k nakládání s odpady pro-
vádějícímu prozatímní uložení odpadní 
rtuti, každému zařízení určenému 
k nakládání s odpady provádějícímu 
konverzi a případně solidifikaci odpadní 
rtuti a každému zařízení provádějícímu 
trvalé uložení odpadní rtuti.“

• Doplňují se přílohy č. 30 až 32.
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Napsali o nás

ČERVENEC
Se začátkem letního opalování se pochopi-
telně rozmohl zájem o téma sluneční alergie. 
Jak si s vyrážkami poradit a jak se proti nim 
preventivně bránit, poradila čtenářům dení-
ku Právo, týdeníku Překvapení a měsíčníku 
Moje zdraví MUDr. Radka Šedivá.

O tom, že včasná kontrola štítné žlázy 
může zachránit život, informovala veřejnost 
prostřednictvím portálů iDNES.cz a blesk.cz 
MUDr. Kateřina Pinterová.

Média nikdy nespí, ani v období letních dovolených a prázdnin. Naši odborníci se tak i v červenci, 
srpnu a září objevili v tisku, onlinu, rozhlasu i televizi, a to zejména ve spojení s tématy jako 
sluneční alergie, poruchy štítné žlázy, nadužívání antibiotik, krevní skupiny nebo spalničky.

SRPEN
Co všechno lze zjistit z krve a jak se vyznat 
v odběrech? To už teď díky MUDr. Kateřině 
Pinterové a MUDr. Marku Antošovi ví přízniv-
ci deníku Metro, kteří si se zkratkami AST, 
CRP, HDL, LDL nebo TSH už hlavu lámat 
nebudou. MUDr. Václava Lorencová zase 
doporučila čtenářům portálu vitalia.cz, aby 
měli při cestování vždy po ruce mezinárodní 
kartičku s krevní skupinou. V případě úrazu 
v zahraničí se tak vyhnou případným ná-
sledkům spojeným s podáním neidentické 
krevní skupiny.

MUDr. Marek Antoš má velice rád atmosfé-
ru Českého rozhlasu Dvojka. S potěšením 
tam proto na konci srpna přišel poslucha-
čům vysvětlit, jak funguje supervitamín 
D a proč by se měli do konce prázdnin 
„slunit“, jak jen to půjde.

ZÁŘÍ
S chladnějším počasím a zvyšující se 
koncentrací lidí v uzavřených prostorech 
by mohl opět narůstat počet nakažených 
spalničkami, RNDr. Aneta Medonosová pro-
to upozornila na důležitost proočkovanosti 
populace diváky Událostí ČT1 a ČT24. Na 
portálu eurozpravy.cz vyšel také její komen-
tář k testování hladiny protilátek.

I v září byl jeden z našich odborníků radit 
posluchačům v dopoledním pořadu Porad-
na Českého rozhlasu Dvojka. MUDr. Filip 
Prusík jim osvětlil ožehavou problematiku 
nadužívání antibiotik.

Autorka: Gabriela Matějková

ZE SVĚTA SYNLABU



Laboratoř gynekoLogické 
cytoLogie
Komplexnost • Rychlost • Přesnost • Odbornost • Konzultace

Laboratoře SynLab poskytují komplexní diagnostiku 
karcinomu děložního hrdla metodou konvenční nebo 
tekuté cytologie (Lbc). na základě biologických metod 
testování metylace genů asociovaných s karcinomem 
čípku je na cytologické vyšetření možné navázat dia-
gnostikou Dna HPV s možností testování mrna HPV. 

Síť laboratoří SynLab nabízí kompletní diagnostické 
portfolio. komplement zahrnuje biochemii, hematolo-
gii, sérologii, genetiku, imunologii, mikrobiologii, cyto-
logii a patologii.

toto komplexní laboratorní propojení je jedinou ces-
tou, jak dosáhnout terapeutického úspěchu.

www.synlabcytologie.cz • spoluprace@synlab.cz

SYNLAB cytologie s.r.o., Vrbenská 197/23, České budějovice

800 800 234 
www.synlab.cz

A4.indd   1 07.10.19   13:22


