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Vážené dámy, vážení pánové,

v úvodu mi dovolte, abych vám 
popřála vše nejlepší do nového roku, 
pevné zdraví a dostatek sil a energie 
ke splnění vašich cílů.

Naším cílem bude pokračovat 
v tom, co jsme v posledních letech 
započali, abychom vyšli co nejvíce 
vstříc vašim potřebám a naplnili vaše 
očekávání. Zároveň se v roce 2020 
plánujeme dále zdokonalovat, a to 
například rozšiřováním sítě odběro-
vých pracovišť či tras sběru vzorků 
nebo zaváděním nových diagnos-
tických metod a testů. O některých 
novinkách se dočtete již v tomto 
vydání, o dalších vás budeme infor-
movat v průběhu roku.

Život ale není jen o práci a pro jeho naplnění je občas potřeba udělat něco navíc. Z tohoto důvodu jsme v roce 2019 
podpořili v rámci interních grantů projekty několika našich kolegů, kteří se rozhodli pomoci lidem, již nemají život úpl-
ně jednoduchý, ale mají chuť a touhu si jej naplno užívat.

Ráda bych také vzpomněla na početnou skupinu našich sportovců, kteří se zapojili do akce pořádané Nadací Terezy 
Maxové TERIBEAR hýbe Prahou. Společně s finančním příspěvkem od naší společnosti tak podpořili mladé dospělé 
z dětských domovů při osamostatnění.

Věřím, že i letošní rok se ponese v duchu vzájemné podpory a že nás bude těšit nejen práce a spolupráce s našimi 
obchodními partnery, ale také dobrý pocit z toho, že nás zajímá, co se děje kolem, a když je potřeba, umíme pomoci.

Ing. Kateřina Bílly Danyšová 
Generální ředitelka synlab czech s. r. o. a synlab slovakia s. r. o.
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Nové laboratorní metody 
Aldosteron a Renin

ZE SVĚTA SYNLABU

Pro screening poruch osy RAAS se využívá 
poměr aldosteron/renin (ARR). Odběr pro 
vyšetření obou analytů je nutné provést 
ve stejném čase a za stejných podmínek 
(poloha, dieta, vysazení farmakoterapie). 
Primární hyperaldosteronizmus: Klinicky se 
nejčastěji manifestuje farmakorezistentní 
hypertenzí, hypokalémie je méně častá 
(37 %). Podle guidelines Endokrinologické 
společnosti (The Endocrine Society) se 
doporučuje vyšetřit ARR u všech pacientů 
s hypertenzí nad 160/110 mmHg, nebo 
při rezistenci na terapii (>3 antihyperten-

ziva), dále u pacientů s pozitivní rodinnou 
anamnézou (kardiovaskulární příhody nebo 
hypertenze před 40. rokem života) a u hy-
pertenze s hypokalemií. Diagnostický cutt 
off indexu ARR pro primární hyperaldostero-
nizmus je 100 pmol/ng. Diagnózu podporuje 
současně zjištěná koncentrace aldosteronu 
nad 300 pmol/l. Nejdůležitější přínos těchto 
metod je diagnostika endokrinopatií (poru-
chy osy RAAS, hyper/hypoaldosteronismus), 
diferenciální diagnostika sekundární hyper-
tenze a poruch natrémie, kalémie a objemu 
extracelulární tekutiny.

Pokyny k odběru

• Před odběrem je nutné 
vysadit na nejméně 1 týden 
léky ovlivňující RAAS 
(diuretika, beta blokátory 
a další). 

• Pacient by měl dodržet 
standardní příjem Na+ 
a K+ a vyloučit ze stravy 
lékořicové výrobky. 

• Odběr se provádí za 
2 hodiny po probuzení 
(mezi 7.00 a 10.00).

• Při hospitalizaci je nutné, 
aby pacient setrval v poloze 
vleže/vsedě minimálně 
2 hodiny. 

• U ambulantních pacientů 
se provádí odběr vsedě po 
minimálně 30minutovém 
klidu bez změny polohy. 

• Odběrový materiál je fialový 
uzávěr (krev s EDTA) a zlatý 
uzávěr (srážlivá krev).

• Výsledky vyšetření jsou 
k dispozici do druhého dne 
od doručení do laboratoře.
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Na podzim roku 2019 jsme připravili tři 
odborné akreditované semináře pro lékaře 
a zdravotní sestry s názvem Laboratoř pro 
praxi, kterých se zúčastnilo 277 posluchačů. 
Společným tématem všech setkání byly 
právní novinky a rady ve vykazování 
zdravotních výkonů do roku 2020. Naše 
kolegyně Ing. Jolana Váchová a Mgr. Petra 
Svobodová seznámily posluchače mimo jiné 
s novou úhradovou vyhláškou, správnou 
archivací dokumentace, e-neschopenkou 
nebo s vykazováním zdravotní péče nových 
i stávajících výkonů.

Z oblasti laboratorní diagnostiky 
prezentoval na pražském semináři v hotelu 
Belvedere možnosti bakteriologických 

vyšetření na novém přístroji MALDI–TOF 
smart MUDr. Filip Prusík. Ing. Anabela 
Čížková představila novou metodu PIVKA-II 
jakožto screeningový marker pro včasnou 
diagnostiku hepatocelulárního karcinomu. 
Možnosti diagnostiky karcinomu děložního 
hrdla pak přiblížil RNDr. Ing. Libor 
Staněk, PCTM.

S návštěvníky brněnského semináře se 
MUDr. Martina Macháčková podělila 
o kazuistiku v rámci diagnózy záškrtu 
a MUDr. Kateřina Pinterová s RNDr. Evou 
Uhlířovou představily NT-proBNP, ESR, 
nové postupy u bakteriologických vyšetření 
a další novinky v laboratorních metodách.

Kromě odborníků z našich laboratoří jsme 
měli také čest poslechnout si speciální hosty 
s postřehy a aktualitami z jejich odborností. 
V Praze přednášel MUDr. Radkin Honzák, 
CSc. na téma psychopat. MUDr. Ivana 
Krabatschová v Českých Budějovicích 
seznámila posluchače s očkováním 
vzhledem k aktuální epidemiologické situaci. 
MUDr. Petr Kocna, CSc. hovořil o nové 
kvantitativní analýze hemoglobinu ve stolici. 
MUDr. Daniel Rajdl, PhD. přednesl na 
brněnském semináři téma kardiální troponin 
v diagnostice akutního infarktu myokardu.

Všem přednášejícím a zúčastněným 
děkujeme za vzájemné sdílení informací 
a poznatků z praxe a budeme se těšit 
na další společná setkání na seminářích, 
které pro vás chystáme v roce 2020. Část 
přednášek vám v podobě článků přinášíme 
v tomto vydání časopisu Synlabianer.

Laboratoř pro praxi 2019
Autor: Ing. Jan Vítů
synlab czech s. r. o.

ZE SVĚTA SYNLABU

MUDr. Filip Prusík, MUDr. Radkin Honzák, CSc., Ing. Kateřina Bílly Danyšová
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SEZNAM ZDRAVOTNÍCH 
VÝKONŮ S BODOVÝMI 
HODNOTAMI OD 1. 1. 2019 
DLE VYHLÁŠKY Č. 
301/2018 SB.

MZČR průběžně provádí revize zdravotních 
výkonů obsažených v seznamu zdravotních 
výkonů, aby odpovídaly vývoji zdravotních 
služeb a jejich nákladovosti. Více informa-
cí včetně registračních listů zdravotních 
výkonů uvedených v SZV, vzoru návrhu 
registračního listu a kalkulačního vzorce pro 
výpočet bodové hodnoty lze nalézt na www.
mzcr.cz.

Podstatné změny obecné části vyhlášky 
spočívají v upřesnění omezení místem (OM), 
upřesnění popisu indikací pro vykazování 
výkonů 04201 a 04202 – výplň stálého nebo 
dočasného zubu, zařazení jednoho nového 
ošetřovacího dne, upravení textu obsahu 
indikací výkonů protonové terapie, zařazení 
nového výkonu přepravy v kapitole 8 – mani-
pulace s imobilním pacientem s nadměrnou 
tělesnou hmotností nad 140 kg při transportu 
sanitním vozidlem vsedě nebo vleže, upravení 
hodnoty minutových režijních sazeb výkonů, 
odborností a ošetřovacích dní (OD) v souladu 
s vypočtenou hodnotou inflace.

Přehled nových výkonů 
a změn ve vykazování výkonů 
2019 dle odborností:

Odbornost 001 – všeobecné praktické 
lékařství
• Výkon 01186 – převzetí pacienta 

po onkologické léčbě do péče 
praktického lékaře:

první prohlídka pacienta při jeho 
předání do péče praktického lékaře 
onkologem po skončení primární 
onkologické péče
dispenzarizace se realizuje výkonem 
01188.

• Výkon 01188 – následná prohlídka 
pacienta s onkologickým onemocněním:

následná onkologická prohlídka po 

skončení primární onkologické léčby, 
která slouží k dispenzarizaci pacienta 
s cílem zachytit recidivu onkologických 
onemocnění nebo duplicitu nádorové-
ho onemocnění

• Výkon 15118 – management kolorektální-
ho screeningu:

výkon musí být vykázán společně 
s výkonem 15120 nebo 15121,
vykazuje se v souvislosti s provedením 
výkonu 15119

• Výkon 15119 – kolorektální screening – 
analytická část, stanovení okultního 
krvácení ve stolici:

omezení frekvencí pro oba výkony – jed-
nou ročně pro pacienty 50–55 let, jed-
nou za dva roky pro pacienty od 55 let

• Výkon 15120 – signální výkon stanovení 
okultního krvácení ve stolici speciálním 
testem v rámci screeningu kolorektálního 
karcinomu – nález negativní:

výkon musí být vykázán společně 
s výkonem 15118

• Výkon 15121 – signální výkon stanovení 
okultního krvácení ve stolici speciálním 
testem v rámci screeningu kolorektálního 
karcinomu – nález pozitivní:
• výkon musí být vykázán společně 

s výkonem 15118

Odbornost 002 – praktické lékařství pro 
děti a dorost
• Výkon 02245 – sledování novorozenec-

ké žloutenky v ordinaci PLDD metodou 
transkutánní bilirubinometrie:

neinvazivní měření přiložením detekto-
ru přístroje na pokožku novorozence, 
slouží k monitoraci a případně indikaci 
dalšího vyšetření a terapii,
omezení frekvencí – jednou denně, 
třikrát za měsíc.

• Výkon 02250 – otoskopie v ordinaci prak-
tického lékaře:

vyšetření zevního zvukovodu a bubínku 
otoskopem
omezení frekvencí – jednou denně

Odbornost 101 – vnitřní lékařství
• Výkon 11140 – zavedení periferně zavede-

ného centrálního katetru

Vykazování zdravotní péče
Autorka: Ing. Jolana Váchová
synlab czech s. r. o.

Odbornost 103 – diabetologie
• Výkon 13053 – týmová strukturovaná 

skupinová edukace diabetiků:
pro skupinu maximálně 6 osob po 
180 minutách.

• Výkon 13077 – opakované kontinuální 
monitorování glykemie pomocí senzoru:

výkon slouží k optimalizaci režimu 
a inzulínové terapie

Další nové výkony byly zařazeny 
v odbornosti 801 – klinická biochemie, 
odbornosti 816 – laboratoř lékařské genetiky 
a odbornosti 818 – hematologická laboratoř.

Omezení frekvencí výkonů nad 
rámec povolené frekvence

Pokud je výkon na jednoho pojištěnce 
vykázán vícekrát než umožňuje omezení 
frekvencí, je zdravotní pojišťovna, pokud 
revizní lékař nerozhodne jinak, oprávněna 
uhradit výkon do výše omezení frekvencí.

Nad rámec povolené frekvence je úhrada 
možná pouze při schválení revizního lékaře, 
kterého je nutné požádat předem.

Revizní činnost zdravotních 
pojišťoven – na co si dát pozor:

• zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném 
zdravotním pojištění § 42 – možnost 
podání námitky ve lhůtě,

• revizní činnost se provádí až 3 roky zpětně

Závady ve vykazování z praxe:

Hospitalizace pacienta na jiném pracovišti:
pojišťovna v kontrolní zprávě zpravidla uvádí 
IČP pracoviště, kde byl hospitalizován

Pacient nebyl pojištěncem dané pojišťovny:
Pojišťovna v kontrolní zprávě zpravidla uvádí, 
kde byl pojištěnec pojištěný

Kontrola oprávněnosti preskripce 
– je nutné dodržovat indikační omezení:
• příklad: na stránkách SÚKLu v data-

bázi léků a záložce „Ceny a úhrady“ 
naleznete indikační omezení úhrady, 
např. léčiva KREON 10 000 – multi-
enzymy s obsahem lipázy do 10 000 
U v jednotce lékové formy jsou hrazeny 
pro dětské pacienty do 10 kg jejich 
tělesné hmotnosti s diagnózou cys-
tická fibróza. Pokud lékař indikuje lék 
pacientovi narozenému v roce 1946, 
pojišťovna provede kontrolu a zpětně 
léčivo nezohlední v úhradě

LEGISLATIVA

V roce 2019 i k začátku roku 2020 došlo k obohacení seznamu 
zdravotních výkonů a ke změnám u některých starších výkonů. Jak 
je správně vykazovat?



SYNLABIANER | LEDEN–BŘEZEN 2020 | 07

LEGISLATIVA

Vykazování signálních 
výkonů 09543 a 09532:
• Výkon 09543 – Signální výkon klinického 

vyšetření
Vykazuje se u všech věkových kategorií 
s výkonem klinického vyšetření pro-
vedeným pojištěnci při návštěvě klinické-
ho psychologa a klinického logopeda 
a dále s výkonem klinického vyšetření 
provedeným pojištěnci staršímu 18 let 
při návštěvě u praktického lékaře, 
praktického lékaře pro děti a dorost, 
ženského lékaře, zubního lékaře, am-
bulantního specialisty a při návštěvní 
službě poskytnuté praktickým lékařem 
a praktickým lékařem pro děti a dorost.
Odbornost 999 – univerzální meziobo-
rový výkon
Chyba – výkon se vykazuje bez kli-
nického vyšetření, pojišťovna odmítne 
zohlednit

• Výkon 09532 – Signální výkon prohlídky 
dispenzarizované osoby

Vykazuje dispenzarizující lékař společ-
ně s výkonem příslušného klinického 
vyšetření v případě provedení dispen-
zární prohlídky v souladu s vyhláškou 
o dispenzární péči, v časovém rozmezí 
dispenzárních prohlídek. Možno vyká-
zat vícekrát denně pro různé diagnózy 
podléhající dispenzarizaci.
Odbornost 999 – univerzální meziobo-
rový výkon
Vyhláška č. 39/2012 Sb. o dispenzární 
péči.
Chyba – výkon se vykazuje bez 
klinického vyšetření

DOHODOVACÍ ŘÍZENÍ 
PRO ROK 2020
Vyhláška č. 268 ze dne 18. října 2019 
o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 
hrazených služeb a regulačních omezení 
pro rok 2020.

Praktičtí lékaři
• Základní kapitační sazba pro rok 2020 

zůstává stejná jako v roce 2019.
• K navýšení v roce 2020 došlo oproti roku 

2019 u výkonů nezahrnutých do kapitační 
platby:
01021 15118 02021 02100 
01022 15119 02022 02105 
01200 01186 02031 02125 
01201 01188 02032 02130

Možnosti navýšení hodnot bodů:
• Základní hodnota bodu je 1,20 Kč s možností:

1. navýšení o 0,04 Kč pro držitele diplomu 
CLŽV,

2. navýšení o dalších 0,05 Kč pro praxe 
s alespoň 30 ordinačními hodinami 

týdně, 5 pracovními dny, alespoň 1 dnem 
s ordinačními hodinami do 18 hodin a za-
vedeným objednávkovým systémem

Hodnota bodu při splnění obou bonifi-
kačních podmínek činí 1,29 Kč.

• Pro ostatní výkony nezahrnuté do kapi-
tační platby a neregistrované pojištěnce je 
základní hodnota bodu 1,19 Kč s mož-
ností:
1. navýšení o 0,04 Kč pro držitele diplomu 

CLŽV
2. navýšení o dalších 0,05 Kč pro praxe 

s alespoň 30 ordinačními hodinami 
týdně, 5 pracovními dny, alespoň 
1 dnem s ordinačními hodinami do 
18 hodin a zavedeným objednávkovým 
systémem

Hodnota bodu při splnění obou bonifi-
kačních podmínek činí 1,28 Kč.

NOVINKY v 2020:
• Výkon 09543 v segmentu VPL a PLDD 

bude pro rok 2020 nahrazen výkonem 
01543 – signální výkon epizody péče/
kontaktu u pacientů od 18 let věku v sou-
vislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci 
PL a PLDD v hodnotě 55 Kč.

• Podmínka – podpis EP 2 do 31. 3. 2020, 
kde bude 09543 nahrazen 01543.

• Navýšení roční úhrady – zajištění lékařské 
pohotovostní služby z 35 000 Kč v roce 
2019 na 40 000 Kč v roce 2020

• Regulační omezení:
Nově platí, že do průměrné úhrady 
za vyžádanou péči se nezapočítávají 
náklady na registrované pojištěnce, 
u kterých byl v roce 2020 vykázán 
výkon 01186 (převzetí pacienta po 
onkologické léčbě do péče praktic-
kého lékaře) nebo 01188 (následná 
prohlídka pacienta s onkologickým 
onemocněním), dále se do vyžádané 
péče nezahrnují výkony mamografic-
kého screeningu, screeningu karci-
nomu děložního hrdla a screeningu 
kolorektálního karcinomu.
Na předepsané léčivé přípravky, 
zdravotnické prostředky, vyžádanou 
péči – tolerováno překročení celostátní 
průměrné úhrady maximálně do 20 %.
Regulační omezení se nepoužijí, pokud 
poskytovatel odůvodní hrazené služby, 
jejichž poskytnutím došlo k překročení 
průměrných úhrad.

Ambulantní specialisté
• Dohodou se povedlo narovnat ne-

spravedlnost v úhradě poskytovate-
lům v oborech ORL a dermatologie 
a zdravotní pojišťovny pro výpočet 

úhrady v roce 2020 navýší smluvním 
poskytovatelům ORL a dermatologie 
hodnotu PURo. Navýšení se bude týkat 
těch poskytovatelů, kterým byla v roce 
2018 vykázána péče danou ZP uhra-
zena s výslednou hodnotou bodu nižší 
než 1,03 Kč.

• Zavedení nového signálního výkonu 
09615 – signální výkon klinického vyšet-
ření u dětí ve věku od 6 do 18 let bude 
ambulantním specialistům hrazen ve výši 
30 Kč bez limitace referenčním obdobím.

• Zavedení výkonového způsobu úhrady 
u screeningového vyšetření sluchu u dětí 
do 5 let 71112 – audiometrický screening 
sluchu dítěte ve věku 5 let.

Vyšší hodnota bodu pro rok 2020 byla 
zavedena také u:
• odborností 305, 306, 308 – základní 

hodnota bodu 1,09 Kč
• odbornosti 901/931 a pro hrazené služby 

v odbornostech 305, 306, 308, 309 – zá-
kladní hodnota bodu 1,13 Kč

• odborností 927, 905, 919 – základní hod-
nota bodu 1,04 Kč

• odbornosti 403 – základní hodnota bodu 
0,72 Kč

• výkonů 75347, 75348, 75427 v od-
bornosti 705 – oftalmologie – základní 
hodnota bodu 0,72 Kč

• výkonů 15101, 15103, 15105, 15107, 
15440, 15445, 15950 vykázaných 
v souvislosti se screeningem karcinomu 
kolorekta poskytovaných poskytovateli 
v odbornosti gastroenterologie – základní 
hodnota bodu 1,11 Kč

• výkonů screeningu 73028, 73029, 71112 
poskytovaných v odbornosti 701, 702, 
704 – základní hodnota bodu 1,04 Kč

Základní hodnota bodu může být navýšena 
při splnění všech následujících bonifikačních 
podmínek až o 0,10 Kč, a to konkrétně:
• o 0,04 Kč poskytovateli, u něhož je ales-

poň 50 % nositelů výkonů držiteli Diplomu 
celoživotního vzdělávání

• o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel 
u 50 % pracovišť (IČP) v dané odbornos-
ti poskytuje hrazené služby v rozsahu 
alespoň 30 ordinačních hodin týdně 
rozvržených do 5 pracovních dnů (nebo 
minimálně 24 hodin týdně u operačních 
oborů rozvržených do 4 dnů), přičemž 
má alespoň dva dny v týdnu ordinační 
dobu do 18 hodin, nebo alespoň dva dny 
v týdnu ordinační dobu od 7 hodin nebo 
alespoň jeden den v týdnu od 7 hodin 
a zároveň alespoň jeden den v týdnu do 
18 hodin

• o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel 
u 50 % pracovišť (IČP) v dané odbornosti 
poskytuje hrazené služby v rozsahu 
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alespoň 30 ordinačních hodin týdně 
rozvržených do 5 pracovních dnů (nebo 
minimálně 24 hodin týdně u operačních 
oborů rozvržených do 4 dnů), přičemž 
v hodnoceném období ošetří alespoň 
5 % nových pacientů (pacient, u nějž 
v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 
nevykázal zdravotní pojišťovně žádný vý-
kon) a současně používá objednávkový 
systém, který však umožňuje přednostní 
ošetření těch pacientů, u nichž to vyža-
duje jejich zdravotní stav

Poskytovatelé zdravotní péče, kteří 
nejsou hrazeni výkonově
• U poskytovatelů, kteří nejsou hrazeni 

výkonově, je základní hodnota bodu 
1,07 Kč, ale s výjimkou výkonu 89312, 
u něhož je základní hodnota bodu 1,03 Kč

• Základní hodnota bodu může být 
navýšena až o 0,10 Kč na 1,17 Kč, resp. 
na 1,13 Kč u výkonu 89312, při splnění 
bonifikačních podmínek

• Výkonově bez omezení úhrady budou 
hrazeny zdravotní služby poskytnuté 
zahraničním pojištěncům, a to s hodnotou 
bodu 1,29 Kč

• Regulace objemu úhrady se neuplatní ani 
u poskytovatelů, kteří v roce 2018 nebo 
2020 v rámci jedné odbornosti ošetřili 
nebo ošetří 80 a méně unikátních pojiš-
těnců dané ZP při nasmlouvané kapacitě 
30 ordinačních hodin týdně

• Limit kompenzace za zrušené regulační 
poplatky – maximálně třicetinásobek počtu 
výkonů 09543, které vykázal v roce 2018

• Regulační omezení (léky, zdravotnické 
prostředky, vyžádaná péče, ZUM a ZULP) 
v roce 2020 nebude uplatněna regulační 
srážka, pokud poskytovatel nepřekročí 
105 % vlastního referenčního limitu

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH 
VÝKONŮ S BODOVÝMI 
HODNOTAMI V ROCE 
2020 DLE VYHLÁŠKY 
Č. 269/2019 SB.
Přehled nových výkonů 
a změn ve vykazování výkonů 
2020 dle odborností:

Odbornost 001 – všeobecné praktické 
lékařství:
• Výkon 01026 – časný záchyt demence 

v ordinaci praktického lékaře:
výkon je určen k testování seniorské 
populace s cílem včasného záchytu 
demence
omezení frekvencí: jednou denně, 
128 bodů, provádí se u osob nad 65 let 
do 80 let

• Výkon 01146 – stanovení D-Dimeru 
v ordinaci:

slouží k vyloučení hluboké žilní 
trombózy nebo plicní embolie 
u pacientů s klinickými příznaky
omezení frekvencí: jednou denně, 
305 bodů.

• Výkon 01147 – stanovení srdečního 
troponinu T v ordinaci:

umožňuje zrychlení a zpřesnění 
diferenciální diagnostiky bolesti na 
hrudi a rychlejší stanovení diagnózy 
akutního infarktu myokardu
umožní efektivnější směrování pacienta, 
zkrácení času mezi počátkem infarktu 
myokardu a intervencí
omezení frekvencí: dvakrát denně, 
405 bodů

• Výkon 01148 – stanovení pro BNP 
v ordinaci:

výkon ke zpřesnění diferenciální 
diagnostiky dušnosti v ordinaci PL 
a diagnostice kardiálního setkání
omezení frekvencí: jednou denně, 
722 bodů

• Výkon 01204 – péče o prediabetika 
praktickým lékařem:

vyšetření prediabetika, který je 
dispenzarizován u PL,
výkon nelze vykázat současně 
s výkonem 09532 (signální výkon 
prohlídky dispenzarizované osoby)
omezení frekvencí: dvakrát za rok, 
256 bodů

Odbornost 002 – praktické lékařství pro 
děti a dorost
• Výkon 02037 – sledování novorozence 

s mimořádnými nároky na péči v ordinaci 
praktického lékaře pro děti a dorost:

omezení frekvencí: jednou za den, 
maximálně čtyřikrát za život, 256 bodů
výkon se vykazuje při nutných 
kontaktech nad rámec preventivních 
prohlídek a je určen pro novorozence 
nebo kojence od propuštění z Center 
vysoce specializované perinatologické 
péče, případně dítě porozené mimo 
zdravotnické zařízení/předčasně 
propuštěné:
• novorozenec narozený před 32. 

týdnem gestace
• dítě matky závislé na návykových 

látkách v případě závažných 
komplikací ohrožujících další vývoj 
dítěte

• novorozenec se závažnými 
vrozenými vadami a onemocněními 
ohrožujícími další vývoj

• novorozenec narozený mimo 
zdravotnické zařízení nebo 
novorozenec propuštěný z porodnice 
po ambulantním porodu

• Výkon 02039 – záchyt a sledování 
pacienta s obezitou v ordinaci 
praktického lékaře pro děti a dorost:

omezení frekvencí – jednou denně, 
maximálně šestkrát za rok

Odbornost 203 – infekční lékařství
• Výkon 23200 – fekální bakterioterapie:

přenos dárcovské stolice pacientovi při 
rekurentní klostridiové kolitidě, vyšetření 
dárce stolice se vykazuje klinickým 
cíleným vyšetřením s diagnózou Z00.5 
na číslo pojištěnce dárce
omezení frekvencí – jednou denně, 
čtyřikrát za rok, 658 bodů
ZULP ANO

Odbornost 205 – pneumologie 
a ftizeologie
• Výkon 25132 – akutní ošetření 

pneumotoraxu pneumologem:
výkon spočívá v zavedení systému pro 
terapii pneumotoraxu
výkon je indikován u pacientů 
s diagnózou pneumotoraxu jakékoli 
etiologie

Odbornost 207 – alergologie a klinická 
imunologie
• Výkon 27230 – expoziční test nativní 

potravinou:
slouží k průkazu alergické reakce 
na potravinu nebo tolerance dané 
potraviny cestou řízené stupňovité 
expozice perorální cestou
za jeden výkon je považován jeden 
krok expozičního testu, který spočívá 
v podání jedné dávky potraviny 
nebo placeba, následná observace 
a interpretace výsledku (pozitivní nebo 
negativní)
omezení frekvencí – šestkrát za den, 
dvanáctkrát za čtvrtletí, 92 bodů
omezení místem – S – pouze na 
specializovaném pracovišti

ELEKTRONICKÁ 
EVIDENCE TRŽEB

Zákon č. 256/2019 Sb., kterým 
se mění zákon č. 112/2016 
Sb., o evidenci tržeb, ve znění 
pozdějších předpisů.

EET bude pro služby zahrnující 
lékařskou péči dle posledních 
informací povinné od 
1. května 2020.
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Kvantitativní analýza hemoglobinu 
ve stolici – personalizovaný 
screening kolorektálních nádorů

Screening kolorektálního karcinomu
Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, 
především kolorektální karcinom (KRCA), jsou 
druhým nejčastějším zhoubným nádorem 
v Evropě a druhou nejčastější příčinou 
úmrtí na nádorová onemocnění. V České 
republice bylo v roce 2017 diagnostikováno 
7 439 pacientů s KRCA a 3 685 osob na toto 
onemocnění zemřelo, většina ve stádiu Dukes 
III–IV. Proces kancerogeneze trvá v průměru 
8–10 let, kvalitně provedeným screeningem 
je proto možné zachytit premaligní stádia, 
především polypy – adenomy, a jejich včas-
ným odstraněním zabránit vzniku karcinomu 
[1]. Screening zhoubných nádorů tlustého 
střeva a konečníku je spolu se screeningem 
karcinomu prsu a děložního hrdla sou-
částí národních programů onkologického 
screeningu v souladu s doporučením Rady 
Evropské unie z 2. 11. 2003. Kvantitativní FIT 
test pro okultní krvácení je v současné době 
optimálním primárním testem pro screening 
KRCA. Dosavadní důkazy naznačují, že 
okultní krvácení testované pomocí FIT zůstane 
nejlepším testem pro populační screening 
KRCA v příštím desetiletí [2]. Kvantitativní FIT 
nabízí významnou možnost zahrnující hodnoty 
FIT testu do rizika algoritmu KRCA screeningu 
a pro personalizaci screeningových programů.

Kvantitativní FIT test pro 
okultní krvácení
Senzitivita gFOBT pro detekci kolorektálních 
karcinomů se pohybuje kolem 30 %, zásad-
ní výhodou gFOBT byla však jejich téměř 
nulová falešná pozitivita při téměř 100% 
specificitě. Rozhodnutím Komise pro scree-
ning KRK MZ ČR ze dne 2. července 2012 
byl gFOBT test pro okultní krvácení při 
screeningu KRCA nahrazen imunochemic-
kými testy iFOBT (FIT), a to jak kvalitativními 
rapid testy, tak kvantitativní analýzou hemo-
globinu [3]. Analýzou screeningových dat za 
rok 2016 byla zjištěna průměrná pozitivita 
FIT 7,2 % s velmi vysokou variabilitou mezi 
regiony v České republice – 4,0 až 13,3 %. 
Zahraniční studie použití rapid testů pro 
screening KRCA zásadně nedoporučují [4] 
a analýza externí kontroly kvality provedená 
na souboru 1 250 účastníků v Koreji vyka-
zuje srovnatelná data se screeningem v ČR 
[5]. Rozhodnutím Komise pro screening 
KRK MZ ČR byl schválen text aktualizova-
ného Věstníku MZ ČR pro screening KRCA 
a screeningovou metodou bude od led-
na 2020 pouze kvantitativní imunochemický 
test (FIT) ověřený externí kontrolou kvality. 
Touto zásadní změnou dochází k výrazné-
mu zpřesnění pozitivity FIT.

Optimalizace screeningu KRCA
Optimalizace screeningu KRCA zahrnuje 
nejen odborná zdravotnická hlediska, ale 
také aspekty epidemiologické, ekonomické 
a organizační, jako je například dostupnost 
screeningové kolonoskopie. Většina studií 
byla v předchozích letech zaměřena na 
optimalizaci hodnoty cut-off FIT testu [6] 
nebo na provedení více testů místo jednoho 
(obrázek č. 1), vzhledem k tomu, že adenomy 
krvácejí intermitentně a dříve používaný gua-
jakový test se prováděl standardně ve třech 
po sobě jdoucích stolicích [7]. Požadavek 
dostupnosti screeningové kolonoskopie je 
řešen v mnoha studiích. Holandská práce 
Wietena [8] zdůrazňuje, že počet endoskopií 
lze snížit o 14 nebo 11 % zvýšením věkové 
hranice z 50 na 55 let nebo zvýšením cut-off 
z 10 µg/g na 15 µg/g, přičemž by počet nale-
zených adenomů klesl pouze o 9 nebo 6 %.

Personalizace screeningu KRCA
Screening rakoviny tlustého střeva a koneční-
ku může zachránit životy, je ale třeba cíleného 
osobního neboli personalizovaného screenin-
gu. Aktuální studie zkoumají individuální po-
souzení rizik na základě rodinné historie, život-
ního stylu a environmentálních a genetických 
faktorů. Kvantitativní analýza hemoglobinu ve 
stolici, tedy hodnoty FIT a jejich změny v čase, 
jsou jedním z faktorů pro identifikaci pacientů 
s vysokým rizikem vzniku KRCA. Základními 
cíli personalizovaného screeningu je snížení 
zatížení screeningu, využívání omezených 
zdrojů, nákladů a samozřejmě výskytu a úmrt-
nosti na KRCA [9]. Věkový interval doporučený 
pro screening KRCA asymptomatických osob 
je při personalizovaném přístupu řešen indivi-
duálně. Doporučení publikované ve Spojených 
státech amerických v roce 2018 posunulo 
screening KRCA již od 45 let [10]. Na něj bez-
prostředně reagoval Imperiale [11], který zdů-
razňuje neschopnost integrovat další faktory 
do personalizovaného screeningu (pohlaví, 
příbuznost prvního stupně s KRCA, vysoký in-
dex tělesné hmotnosti, metabolický syndrom, 
kouření cigaret, strava, užívání určitých léků, 
hormonální substituční terapie). Inteligentní 
hodnocení FIT testů by mělo rovněž zahrno-
vat variabilitu FIT hodnot, které se liší podle 

Autor: MUDr. Petr Kocna, CSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN Praha

Obrázek č. 1
Diagnostický přínos zachycení pokročilých neoplasií na 1 000 osob podle studie 
Kapidzic [7] při provedení: jednoho FIT testu 1× (žlutá), jednoho FIT testu 2× (světle 
oranžová), dvou FIT testů 1× (tmavě oranžová) a dvou FIT testů 2× (červená).

VĚDA A POZNÁNÍ
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věku a pohlaví. Studie provedená v Kaiser 
Permanente (USA) na souboru 640 859 osob 
[12] deklaruje doporučené cut-off při zvolené 
pozitivitě 8 % následovně: muži 20 µg/g, ženy 
15 µg/g, 50–59 let 15 µg/g, 60–69 let 20 µg/g, 
70–75 let 25 µg/g (obrázek č. 2).

Riziko vzniku KRCA
Riziko vzniku kolorektálního nádoru, čili jeho 
predikce, je dalším prvkem personalizace 
screeningu. Studie Colonpredict [13] zahrnuje 
do vícerozměrného modelu 11 proměnných 
s následujícími faktory rizika: věk (1,04), 
mužské pohlaví (2,2), Hb ve stolici ≥ 20 µg/g 
(17,0), Hb v krvi <10 g/dl (4,8), CEA ≥ 3 ng/ml 
(4,5), předchozí kolonoskopie (0,1), krvácení 
z rekta (2,2) a změna střevní pasáže (1,7). 
Přínos výpočtu rizika srovnává Park. [14] Pro-
cento nalezených pokročilých kolorektálních 
neoplasií metodou FIT při cut-off 20 µg/g sto-
lice – 18,8 % s výpočtem rizika zahrnující FIT, 
věk, pohlaví, obezitu, kouření a diabetes. Při 
hodnotě rizikového skóre nad 80 je diagnos-
tický přínos téměř dvojnásobný – 35,7 % 
(obrázek č. 3). Zvýšené riziko vzniku KRCA je 
popsáno nejen u IBD, diabetiků 2. typu, ale 
také u metabolického syndromu [15].

FIT v diagnostice 
symptomatických osob
Význam nízkých hodnot Hb (negativních FIT 
testů) zdůrazňuje holandská studie [16]. Po 
8 letech sledování měli účastníci s výchozími 
koncentracemi hemoglobinu 8–10 µg/g vyšší 
kumulativní výskyt pokročilých neoplazií 
(33 %) než účastníci s nulovou hodnotou 
hemoglobinu (5 %). Účastníci se dvěma po 
sobě následujícími koncentracemi 8 µg/g 
měli ve srovnání s účastníky se dvěma po 
sobě jdoucími nulovými koncentracemi he-
moglobinu ve stolici čtrnáctinásobné zvýšení 
rizika pokročilé neoplazie. Výchozí a násled-
né koncentrace hemoglobinu ve stolici byly 
vyhodnoceny jako nezávislé prediktory pro 

rozvoj pokročilých neoplazií. Tyto informace 
by měly být použity při navrhování perso-
nalizovaných strategií pro KRCA screening. 
Rozsáhlá studie NHS z května 2017 [17] 
analyzuje na 271 stranách efektivitu auto-
matizovaných laboratorních FIT testů, (Eiken, 
Japonsko), HM-JACKarc (Kyowa Medex, Ja-
ponsko), FOB Gold (Sentinel, Itálie), komplex 
Ridascreen Hb/Ht (R-Biopharm, Německo), 
pro primární péči a osoby s nízkorizikovými 
příznaky KRCA. Studie sumarizuje závěry 
tak, že imunochemické testy hemoglobinu ve 
stolici jsou pravděpodobně klinicky i eko-
nomicky efektivní strategií pro třídění osob, 
které se v primární péči prezentují s příznaky 
dolní části zažívacího ústrojí při současně 
nízkém riziku kolorektálních nádorů.

Laboratorní aspekty FIT testů
Kvantitativní FIT test pro okultní krvácení je 
metodou imunologickou a hodnoty koncen-
trace hemoglobinu ve stolici jsou stanoveny 

ve vztahu na kalibraci analyzátoru, mohou se 
proto lišit při stanovení na různých analytic-
kých systémech. Kritérium cut-off 15 µg/g 
stolice bylo v Holandsku zvoleno na základě 
mnoha studií provedených s analyzátorem 
OC-Sensor a předpokládaná pozitivita měla 
být 6,3 %. Screening KRCA je však prováděn 
testem FOB Gold, který byl zvolen pro popu-
lační screening v Holandsku na základě vý-
běrového řízení, skutečná pozitivita po 1 roce 
(12,2 %) výrazně zvýšila potřebu kolonoskopií 
a vedla k nutnému zvýšení cut-off kritéria na 
47 µg/g při snížení citlivosti metody a pozitivi-
ty testu na očekávaných 6,3 %. Na letošním 
meetingu WEO CRC Screening Committee 
v Barceloně porovnávala Lansdorp-Vogelaar 
variantu nejúčinnějšího screeningu (FIT roč-
ně, 45–80 let, 10 µg/g) s aktuálně realizova-
ným screeningem (FIT 1× za 2 roky, 55–75 
let, 47 µg/g) se závěrem snížení nároku na 
kolonoskopie <třetina efektu oproti nejúčin-
nějšímu screeningu [18].

Rozdílná pozitivita FIT ve vztahu k technologii 
analytického procesu je podrobně popsána 
v německé studii [19] analyzující 9 rozdílných 
kvantitativních metod stanovení hemoglobinu 
ve stolici. Autoři porovnali tři varianty pro na-
stavení cut-off kritéria. Je-li nastaveno cut-off 
doporučené výrobcem, OC Sensor 10 µg/g, 
SENTiFIT FOB Gold 17 µg/g, CAREprime Hb 
6,3 µg/g, QuikRead Go iFOBT 15 µg/g a Eu-
rolyser FOB test 8,04 µg/g, pak je pozitivita 
testu 6,8–6,2–12,3–6,8–5,7 %. Při shodně 
nastavené cut-off na 15 µg/g je pozitivita pro 
tyto analyzátory 3,4–6,6–5,6–5,9–4,0 %, 
a je-li nastavena shodná specificita na 
96,7 %, pak je téměř shodná pozitivita mezi 
5,9–6,1 %. Pro každý analyzátor je ale nutné 
volit specifické cut-off – OC Sensor 6,6 µg/g, 
SENTiFIT-FOB Gold 17,68 µg/g, CAREprime 
Hb 12,35 µg/g, QuikRead Go iFOBT 15 µg/g 

Obrázek č. 3
Diagnostický přínos zachycení pokročilých neoplasií personalizovanou analýzou 
rizika KRCA zahrnující FIT, věk, pohlaví, obezitu, kouření a diabetes (skóre rizika 
KRCA 0–20–40–80) proti metodě detekce FIT při cut-off 20 µg/g stolice (FIT nega-
tivní a FIT pozitivní) podle studie Park [14].

Obrázek č. 2
Pozitivita FIT testu pro cut-off v rozmezí: 10–30 µg/g pro muže (zelená), ženy (mod-
rá), ve věku 50–59 let (tmavě oranžová), 60–69 let (světle oranžová) a 70–75 let 
(žlutá). Hodnoty v rámečku označují personalizované cut-off při nastavení pozitivity 
na 8 %, podle studie Selby [12].
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a Eurolyser FOB test 6,11 µg/g. Na letošním 
meetingu WEO CRC Screening Committee 
v Barceloně prezentovala Ulrike Haug ana-
lýzu 2,8 milionů FIT provedených v Němec-
ku v roce 2018 technologiemi 12 různých 
výrobců, kdy nebylo definováno cut-off, ale 
požadavek na metodu, a to 25% senzitivita 
pro záchyt pokročilé neoplasie a >90% 
specificita FIT testu. Závěry podstatné pro 
náš český screening – metoda OC-Sensor 
provedená u 1 347 061 osob, cut-off 10 µg/g, 
měla pozitivitu 10,2 %. Metoda FOB Gold 
provedená u 532 133 osob, cut-off 17 µg/g 
měla pozitivitu 7,9 % [20].

Kam směřuje screening KRCA
Česká společnost klinické biochemie (ČSKB) 
zpracovala v roce 2015 doporučení pro 
stanovení okultního krvácení a screening 
v České republice kvantitativní analýzou 
s výsledky v jednotkách µg Hb/g stolice 
[21]. Tato metoda bude primární scree-
ningovou metodou v ČR od ledna 2020. 
Evropská doporučení nyní řeší personalizo-
vaný přístup [22], který nás čeká v dalších 
letech. Personalizaci screeningu KRCA 
budeme řešit, předpokládám, postupně. 
Prvním, nejjednodušším krokem, by mohlo 
být inteligentní vyhodnocení FIT testu na 
základě věku a pohlaví, které umí řešit 
každý laboratorní informační systém, včetně 
variability technologií, které budeme v Česku 
používat. Dalším krokem bude variabilita 
doporučeného věku pro screening zahrnující 
rodinnou historii, životní styl a environmentál-
ní a genetické faktory ve vztahu ke kvantita-
tivním hodnotám koncentrace hemoglobinu 
ve stolici. Posledním krokem bude integrace 
analýzy FIT a výpočtu rizika vzniku KRCA 
nejen v asymptomatické populaci, ale rovněž 
u symptomatických osob v gastroenterologii, 
nemocných a dispenzarizovaných, kdy by 
průběžně prováděný FIT test mohl být jedním 
z kriterií pro včasnou detekci intervalových 
karcinomů. V personalizovaném přístupu ke 
screeningu KRCA výrazně vzroste role prak-
tických lékařů, protože právě oni mají znalosti 
rodinné historie, životního stylu, a dalších 
environmentálních a genetických faktorů pro 
posouzení rizika vzniku KRCA.

MUDr. Petr Kocna, CSc.

je absolventem Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze a odborným asistentem Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 
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Je členem IFCC komisí CPD Internet & Distance Learning (WG-IDL), Internet a e-Learning (C–IeL), pracovní skupiny IFCC – Working 
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Doporučená očkování v ordinaci 
praktického lékaře dle aktuální 
epidemiologické situace

Očkování proti infekčním nemocem je 
v České republice zakotveno jednak v zá-
koně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej-
ného zdraví (§ 45–51), a jednak v zákoně 
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění. Nejedná se přitom pouze o po-
vinné očkování dětí, které je běžnou praxí 
všech pediatrů, nebo očkování dospělých 
proti tetanu. Dle naší legislativy se očkování 
rozděluje na:
• pravidelné – povinné očkování dětí (dle 

očkovacího kalendáře) a dospělých 
(tetanus, VHB),

• zvláštní – VHB (zdravotníci, soc. pracovní-
ci apod.), VHA (IZS), vzteklina (laboratoře), 
spalničky (infekční a dermatovenerologic-
ká pracoviště),

• mimořádné – při mimořádných situacích, 
např. VHA, parotitida, spalničky,

• očkování při úrazech, poraněních, nehojí-
cích se ranách a před některými léčebný-
mi výkony – tetanus, vzteklina (pokousání 
nebo poranění zvířetem podezřelým 
z nákazy vzteklinou),

• očkování na žádost fyzické osoby.

V článku se věnuji doporučeným očkováním, 
která patří do poslední skupiny, tedy „Očko-
vání na žádost fyzické osoby“. Dělit je lze na:
• očkování hrazená z veřejného zdravotního 

pojištění dle § 30 zákona č. 48/1997 Sb.,
• očkování nehrazená z veřejného zdravot-

ního pojištění, na která může pacient od 
své zdravotní pojišťovny získat příspěvek.

Dle § 30 zákona o veřejném zdravotním po-
jištění jsou níže vyjmenovaná očkování nepo-
vinná, pacient má však nejméně ekonomicky 

náročnou variantu vakcíny plně hrazenou. 
Tato očkování provádí pouze registrující lékař, 
který vakcínu nakoupí a po aplikaci vykáže 
pojišťovně. Očkovací centra nebo zdravotní 
ústavy tyto vakcíny zpravidla neočkují. Jedná 
se o očkování proti následujícím infekcím:
• pneumokoky pro děti – Synflorix, Preve-

nar13 (lze použít schéma 2+1 i 3+1),
• HPV – 13letí (dívky i chlapci), stačí 2 

dávky,
• prevence typu 16, 18, CA – Cervarix,
• prevence typu 16, 18, 6, 11, CA + geni-

tální bradavice – Gardasil,
• prevence 9 typů HPV, CA + genitální 

bradavice – Gardasil 9,
• chřipka – pouze nad 65 let nebo pro 

chronicky nemocné,
• Vaxigrip Tetra. Influvac Tetra typ 

A H1N1 a H3N2 a 2 linie typu B,
• pneumokoky pro seniory nad 65 let – 

Prevenar 13,
• meningokoky, pneumokoky, Hib, chřip-

ka – hypo nebo asplenici, po transplan-
taci kmenových hemopoetických buněk, 
imunodeficity, po prodělaném invazivním 
meningokokovém nebo pneumokokovém 
onemocnění.

V návaznosti na aktuální epidemiologickou 
situaci bych ráda připomněla také důležitost 
očkování proti následujícím onemocněním.

Pertuse
Pertuse je infekční onemocnění, které se 
u nás (i v jiných státech) pravidelně vyskytuje 
ve 2–5letých cyklech. Původce onemocnění, 
Bordetella pertussis, je v populaci přítomna 
trvale. V roce 2018 bylo v České republice 

hlášeno 752 případů tohoto onemocnění, jed-
ná se tedy o incidenci 7,1 případů na 100 000 
obyvatel. Velký nárůst onemocnění byl zazna-
menán u dětí do jednoho roku života, u kte-
rých nemocnost činila 43 případů na 100 000 
obyvatel. 77 % těchto dětí bylo hospitalizová-
no pro riziko závažných komplikací. V letech 
2005, 2007, 2009 a 2016 zemřelo na pertusi 
5 dosud neočkovaných dětí do 1 roku věku. 
Zdrojem onemocnění u dětí do 6 měsíců věku 
jsou nejbližší příbuzní, tj. domácí kontakty.

Očkování
• Očkování dětí – provádí se hexavalentní 

vakcínou v rámci pravidelného očkování 
v ordinaci praktického lékaře pro děti 
a dorost od 9. týdne věku.

• Očkování dospělých osob – je doporučo-
váno zejména v rámci prevence přenosu 
onemocnění na nejmenší děti. K dispozici 
je kombinovaná vakcína proti difterii, 
tetanu a pertusi – Adacel, Boostrix.

• Očkování těhotných – je doporučováno 
mezi 28. a 36. týdnem těhotenství, tj. ve 
třetím trimestru, vakcínou Adacel nebo 
Boostrix. Ženám, které nebyly v těho-
tenství očkovány proti pertusi, se pro 
minimalizování rizika přenosu onemocnění 
na novorozence doporučuje podání jedné 
dávky vakcíny ihned po porodu.

Národní imunizační komise (NIKO) doporu-
čuje minimálně jednou v dospělosti aplikaci 
posilující dávky proti pertusi kombinovanou 
vakcínou Adacel nebo Boostrix všem oso-
bám mladším 65 let. Osobám nad 65 let věku 
je doporučováno očkování v případě, že jsou 
v úzkém kontaktu s dětmi do 1 roku věku.

Autor: MUDr. Ivana Krabatschová
Očkovací centrum Český Krumlov
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Tetanus
Tetanus je infekční onemocnění způsobené 
bakterií Clostridium tetani. Tato bakterie pře-
žívá v půdě i stovky let, k nákaze může dojít 
při úrazu. Inkubační doba nemoci je 10–21 
dní, 50 % nakažených infekci podlehne. 
Plošné očkování dětí bylo v České republice 
zahájeno v roce 1958, a to kombinovanou 
vakcínou proti difterii, tetanu a pertusi. Od 
roku 1975 se provádí i plošné očkování 
dospělých. Bez výskytu tetanu jsme byli 
dlouhá léta, od roku 2015 je však jeden pří-
pad onemocnění hlášen každý rok (cizinec, 
senior, dítě). V riziku jsou především neočko-
vané děti (odmítači očkování), senioři, ale 
i cizinci bez dokladů o očkování.

Očkování proti tetanu u dospělých
• Pravidelné očkování dospělých vakcínou 

VACTETA (monovakcína s obsahem 
40 IU/ml tetanického anatoxinu) – aplikace 
hluboko i. m. do deltového svalu.

• Alternativní vakcína Boostrix, Adacel 
(DiTePe) – není hrazena z veřejného zdra-
votního pojištění.

• Poslední booster dávka v dětském věku – 
v 10 letech (osoby narozené po roce 
1999), ve 14 letech (osoby narozené před 
rokem 1998).

• Doporučení NIKO k přeočkování tetanu 
v dospělosti (2. 5. 2013):

Invazivní pneumokokové 
onemocnění (IPO)
Jedná se o invazivní infekční onemoc-
nění způsobené bakterií Streptococcus 
pneumoniae. Dle klinického obrazu se jedná 
o meningitidu, septikémii, bakteriémii nebo 
pneumonii. Aktivní surveillance je v České 
republice prováděna již od roku 2006 – NRL 
pro streptokokové nákazy SZÚ Praha. Od 
roku 2009 je očkování hrazeno dětem a od 
roku 2017 seniorům nad 65 let.

V roce 2018 bylo v České republice hlášeno 
481 případů nákazy IPO, což představuje 
4,5 případu na 100 000 obyvatel. Došlo také 
k nárůstu počtu případů u dětí do jednoho 
roku. U seniorů nad 65 let byla nemocnost 
12,5 případů na 100 000 obyvatel, což 
představuje 256 nemocných, z nichž došlo 
v 52 případech k úmrtí. Úmrtnost na IPO 
je tedy 20 %. Nejčastější sérotypy 3 a 19A 
jsou obsažené ve vakcíně Prevenar 13. 
Z důvodu rizika IPO u malých dětí a u se-
niorů nad 65 let je u dětí doporučováno 
očkování vakcínou Synflorix (zdarma) nebo 
Prevenar 13 (s doplatkem) a u seniorů nad 
65 let vakcínou Prevenar 13. Tyto vakcíny 
jsou v souladu s § 30 zákona o veřejném 
zdravotním pojištění plně hrazeny.

Klíšťová encefalitida
ČR patří mezi země s nejvyšším výskytem 
klíšťové encefalitidy v Evropě, objevuje se 
plošně včetně horských oblastí i měst-
ských parků. V roce 2018 bylo hlášeno 715 
případů onemocnění s maximem ve věkové 
skupině 45–49 let. U dětí je klinický průběh 
nemoci většinou lehčí, s věkem se ale klinic-
ká závažnost zvyšuje. Vakcíny mají 96–99% 
účinnost. I přes dostupnost účinné vakcíny 
a vysoké riziko nákazy je však v České 
republice pouze 25% proočkovanost.

Jedním z nejvíce ohrožených krajů v repub-
lice je Jihočeský. Zatímco v roce 2018 byla 
v celé republice nemocnost 6,7 případů na 

Optimální věková hranice pro přeočkování 
proti tetanu je ve 30, 50, 65, 75 a 85 letech, 
u imunokompromitovaných osob po 10 
letech.

Postup při poranění dle vyhlášky 
č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním 
nemocem:
• Vacteta – i. m. do m. deltoideus, na jiné 

místo než TIG (§ 13 – očkování při úra-
zech, poraněních, nehojících se ranách 
a před některými léčebnými výkony),

• TIG = antitetanický imunoglobulin 
IGANTET – pomalá aplikace hluboko do 
m. gluteus, dávka 250 IU, resp. 500 IU 
(§ 15 – podmínky provedení pasivní imuni-
zace),

• aktivní nebo kombinace aktivní a pa-
sivní imunizace, při KI lze pouze pasivní 
imunizace,

• indikuje a aplikuje ošetřující lékař (není 
vázáno na odbornost).

věk interval booster dávky
do 60 let 15–20 let

nad 60 let 10–15 let

booster do 5 let před úrazem není nutné očkovat –
booster 5–10 let před úrazem Vacteta (Tetani anatoxinum TAT) TAT
booster 10 let před úrazem; neočkován Vacteta + protitetanový imunoglobulin TAT + Ig

Literatura:
1. Černý kašel – dávivý kašel – pertuse, Oddělení 

epidemiologie infekčních nemocí, CEM, SZÚ, 
Praha; červen 2019

2. Pertuse a parapertuse v České republice 
v roce 2018 – epidemiologická situace, Zprávy 
CEM, SZÚ, Praha, 2019; 28 (7)

3. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví (§ 45–51)

4. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění v platném znění (§ 30)

5. Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti 
infekčním nemocem v platném znění

6. Národní strategie očkování proti pertusi, NIKO, 
11. 7. 2011

7. NIKO Doporučení pro očkování těhotných 
žen proti pertusi v České republice, Doplnění 
Národní strategie očkování proti pertusi, 
8. 12. 2015

8. NIKO, Doporučení NIKO k očkování proti 
tetanu v dospělosti, 2. 5. 2013

9. MUDr. J. Kynčl, „Klíšťová encefalitida v České 
republice, kdo by měl být očkován?“ XV. 
Hradecké vakcinologické dny 2019

10. SPC Souhrn údajů o přípravku – FSME IM-
MUN, Encepur, Vacteta, Igantet

11. NIKO, Doporučený postup České vakcino-
logické společnosti pro prevenci a očkování 
proti klíšťové encefalitidě, www.infekce.cz

12. Invazivní pneumokokové onemocnění v České 
republice v roce 2018, Zprávy z CEM, SZÚ, 
Praha, 2019; 28(7)

100 000 obyvatel, v Jihočeském kraji byla 
18,8 případů na 100 000 obyvatel, což před-
stavuje 121 případů onemocnění. Prachatice 
a Český Krumlov mají dokonce nemocnost 
34 případů na 100 000 obyvatel.

Očkování proti klíšťové encefalitidě patří 
mezi velmi doporučovaná nejen v jižních 
Čechách, ale i v celé republice. Registro-
vané jsou u nás 2 vakcíny – FSME IMMUN 
a Encepur. Každá vakcína má trochu 
rozdílné schéma očkování (obrázky 1, 2) 
a je velmi důležité dodržet správné intervaly 
mezi jednotlivými dávkami. Může se ale stát, 
že pacient přijde později. V tom případě lze 
postupovat podle Doporučeného postupu 
České vakcinologické společnosti pro pre-
venci a očkování proti klíšťové encefalitidě 
z roku 2017 (obrázek 3).

V ordinaci praktického lékaře nelze opo-
menout ani očkování proti chřipce před 
chřipkovou sezónou nebo proti hepatitidám, 
meningokokům, ale i proti spalničkám.
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VĚDA A POZNÁNÍ

Když zazní termín mikrobiologie, bude mít 
většina lidí, které okolo sebe běžně potká-
váme, pocit, že ví přesně, o co jde. Položme 
si však otázku, zda je tomu skutečně tak? 
Pokud zabrousíme do hodin středoškol-
ské biologie, jistě se nám vybaví definice, 
že mikrobiologie je biologický obor (termín 
mikrobiologie pochází z řeckého slova 
micron = malý, biologia = studium života) 
zabývající se mikroskopickými organizmy, 
které nelze pozorovat pouhým okem. Do 
této skupiny patří několik skupin organizmů, 
nejznámější jsou bakterie a viry, která známe 
především jako původce infekčních chorob 

Využití a přínos moderní sofistikované 
metody MALDI-TOF v mikrobiologické 
diagnostice – aplikace v praxi
Autoři: RNDr, Ing. Libor Staněk, PCTM, MUDr. Filip Prusík
Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178, Praha

člověka, živočichů i rostlin. Ovšem také 
se nám vybaví skutečnost, že řada těchto 
mikroorganizmů má pro fungování lidského 
těla enormní význam, ba co víc, tělo bez 
těchto mikroorganizmů nemůže fungovat. 
Většina mikroorganizmů je tedy pro člověka 
prospěšná a od samého počátku fungují 
tyto dva buněčné typy v symbióze, nicméně 
je třeba si uvědomit, že malá část těchto 
mikroorganizmů je pro člověka patogenní, 
a právě touto skupinou se zabývá lékařská 
mikrobiologie, která diagnostikuje a studuje 
převážně mikroby, které vyvolávají u člověka 
nějaké více či méně specifické onemocnění 
(tzv. patogeny). Ač si to mnozí z nás vůbec 
neuvědomují, až 50 % pacientů, kteří zemřou 
v nemocnici, umírá na infekční komplikace, 
nikoliv na primární diagnózu. Dle statistik je 
sepse jednou z nejčastějších příčin úmrtí ve 
vyspělém světě. Je až nepochopitelné, že 
nemoci spojené se zdravotní péčí (kam patří 
nazokominální infekce) představují značné 
náklady a dle dat WHO je to 7 miliard euro 
v Evropě, a 6,1 miliard dolarů v USA.

Mikrobiologové nepracují pouze s jedním 
organizmem, ale s mnoha miliony organizmů, 
které jsou získávány kultivací v přísných 
laboratorních podmínkách. Mikroorganizmy 
jsou pěstovány v živných prostředích v tzv. 
živné půdě. Složení půdy je pokaždé jiné, 

vždy závisí na účelu. Nicméně je třeba si 
uvědomit, že tento způsob již není dostačující 
a je pouze počátkem další identifikace. A to 
z celé řady důvodů. Nejde již jen o to přijmout 
vzorek a vydat nějaký výsledek, ale zhod-
notit, zda je mikroorganizmus identifikovaný 
ve vzorku reálným vyvolavatelem infekce, 
dále jít ještě na nižší úroveň, a to nejen na 
úroveň proteinů v podobě antigenů atd., ale 
na úroveň molekul, a to molekul základních, 
v podobě nukleových kyselin a mikroorganiz-
mus subtypizovat na této úrovni. Jednoduše 
řečeno, v procesu identifikace se analyzují 
vlastnosti vykultivovaných mikroorganizmů 
s použitím široké škály fenotypových a ge-
notypových metod. Díky tomu tak lze pečlivě 
zvážit, které antimikrobní preparáty doporučit 
pro léčbu, či správně aplikovat antivirotikum 
např. v případě infekce HCV. Umožňuje tak 
spolupracujícím lékařům úspěšně léčit bez 
oněch zmiňovaných zbytečně vysokých ná-
kladů ověřenými základními antibiotiky a bez 
výraznějších vedlejších účinků s dosažením 
cíleného efektu. Z toho plyne, že součástí 
lékařské mikrobiologie jsou také antibiotická 
konzilia a řešení klinických či epidemiologic-
kých situací. Dávat odbornou a myšlenkovou 
nadstavbu laboratorní práci je smyslem i po-
sláním práce lékařského mikrobiologa. Tento 
přístup vede k rozšíření obzorů, ke zvýšené 
motivaci a dost často také k odstranění rutiny.

Obr. 1. Unikátní signál v oblasti m/z 6036, 
který odpovídá zatím nespecifickému 
proteinu u Salmonella Enteritidis detekovaný 
pomocí MALDI-TOF

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98e%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrob
https://cs.wikipedia.org/wiki/Patogen
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Toho by však nebylo dosaženo bez aplikace 
nových diagnostických postupů. Je třeba 
si uvědomit, že základem moderní mikro-
biologické diagnostiky jsou stále kultivační 
metody, ale i tyto metody podléhají neu-
stálému pokroku a zlepšování, a to nejen 
v podobě například selektivních, selektivně-
diagnostických a chromogenních půd, ale 
hlavně v zavádění automatických systémů 
a v poslední době velkým hitem analýzy 
obrazu tzv. digital mikrobiology. Dalším 
krokem bylo zavedení molekulárně-biologic-
kých metod, které otevřely nové možnosti 
v mikrobiologické diagnostice. Jedná se 
především o amplifikační metody, mikro-
čipy a v poslední době také sekvenační 
metody. S rozvojem vysoce sofistikovaných 
sekvenačních metod, jako je NGS, se nám 
otevírají další možnosti v podobě například 
studia střevního mikrobiomu atd. Další 
možností modernizace mikrobiologické 
diagnostiky jsou funkční metody, kam patří 
speciální mikroskopické techniky, průtoková 
cytometrie a hmotnostní spektrometrie. 
Právě poslední zmíněná technika je velkým 
průlomem, který může zlepšit mikrobiologic-
kou diagnostiku v mnoha laboratořích a být 
velkým pomocníkem rutinního diagnostické-
ho pracovníka. Důležitým kritériem v celém 
diagnostickém procesu je totiž rychlost, 
za kterou se dospěje ke klinicky validnímu 
výsledku. Především u těžkých či vzácných 
infekcí a septických stavů může včasný 
výsledek ovlivnit osud pacienta. Proto se 
hledají možnosti, jak urychlit a zpřesnit mi-
krobiologickou diagnostiku. Takovou tech-
nologií je právě zmíněná metoda hmotnostní 
spektrometrie neboli MALDI-TOF (Matrix 
Assisted Desorption Ionization – Time of 
Flight). Jistě se na tomto místě sluší nejprve 
zmínit jména K. Tanaka a J. B. Fenn, která 
jsou spojena s touto technologií, za kterou 
oba vědci obdrželi v roce 2002 Nobelovu 
cenu za chemii. V rámci laboratoří synlab 
czech je tato vysoce sofistikovaná technolo-
gie využívána v její největší mikrobiologické 
laboratoři CUBE na Evropské ulici v Praze 
a původní přístroj této laboratoře, který byl 
nahrazen novým, ještě výkonnějším, teď roz-
šířil diagnostické portfolio mikrobiologické 
laboratoře v Chomutově.

Důvodem, proč mikrobiologické laboratoře 
společnosti SYNLAB využívají tuto metodu 
je snaha o vysokou spolehlivost a přesnost 
v druhové identifikaci a významné zkrácení 
času nutného k vydání výsledku. Velkým 
přínosem je tato metoda v diagnostice všech 
původců infekčních nemocí způsobených 
jak nemocničními, tak komunitními patogeny. 
Spektrum patogenů je velice široké, zahrnuje 
pomalu rostoucí anaerobní patogeny, dále 
nutričně náročné patogeny, patogeny vyvolá-

vající střevní infekce, kam patří hlavně v letním 
období salmonely, kampylobaktery, yersinie, 
respirační patogeny, mezi něž patří hemofily, 
streptokoky, patogeny způsobující uroinfekce, 
infekce genitálního aparátu, ale i kvasinek 
a plísní, možná je také identifikace vzorků 
zvířat či stěrů z prostředí. Za zmínku stojí také 
možnost využití metody pro detekci některých 
mechanismů rezistence (průkaz karbapene-
máz), ev. pro přímou identifikaci z hemokultur.

Principem metody MALDI-TOF je stanovení 
molekulové hmotnosti zkoumaného vzorku 
ionizací laserem za přítomnosti matrice 
v kombinaci s detekcí doby letu. Matricí, 
která slouží jako rozpouštědlo, je kyselina 
skořicová. Samotná příprava vzorku je velice 
jednoduchá a spočívá v přenesení malé 
části kolonie například pomocí párátka na 
destičku, kde dojde k přidání kyseliny sko-
řicové, která vyextrahuje jednotlivé proteiny 
důležité k následnému měření. Poté se nechá 
vzorek zaschnout a pracovní destičku lze 
vložit do přístroje. Směs matrice a vzorku na 
nosiči je zasažena nanosekundovým pulzem 
laseru, přičemž dojde k ionizaci molekul 
vzorku. Vzniklé ionty jsou urychleny silným 
elektrickým polem a proletí trubicí detektoru 
rychlostí úměrnou jejich hmotnosti a náboji. 
Zaznamenává se celková doba letu částic 
od aplikace laseru po dopad na detekční 
destičku. Výsledkem celého procesu je hmo-
tové spektrum, které je druhově specifické 
pro jednotlivé mikroorganizmy. Naměřené 
spektrum se následně srovnává s profily 
v referenční databázi a vyhodnotí se.

Naše laboratoř disponuje novým přístrojem 
MALDI Biotyper Microflex LT SH Smart 
od americké firmy Bruker Daltonics, který 
díky svým parametrům dokáže výsledek 
vyhodnotit ještě lépe a rychleji než jeho 
předchůdci. MALDI Biotyper Microflex LT SH 
Smart poskytuje ve srovnání s předešlými 
přístroji více než trojnásobně rychlejší získání 
požadovaných hmotnostních spekter vzorku. 
Ta jsou porovnávána se spektry referenčními 
uloženými v knihovnách vyhodnocovacího 
softwaru. Získaný výsledek je interpretován 
sestupně dle skóre v limitu 0–3, přičemž 
nejvyšší hodnota označuje nejlepší shodu 
s referenčním vzorkem. MALDI Biotyper 
Microflex LT SH Smart zvládne analýzu 
během několika minut, má tedy obrovský 
přínos pro provoz laboratoře i samotného 
pacienta. Nová verze přístroje MALDI-TOF 
vyniká především extra výkonným laserem, 
který dokáže vydat až 200 výstřelů na jeden 
vzorek za sekundu. Dále knihovnou IVD 
extended library, která je obsažena v soft-
waru přístroje, a kromě běžných patogenů 
obsahuje oproti předchůdcům i mnohá další 
spektra. V neposlední řadě rychlejší pumpou 

na odčerpání vzduchu z komory – vzorek je 
analyzován ve vakuu.

Jako u každé metody, i zde najdeme nějaké 
mouchy. V některých konkrétních případech, 
nelze provést přesnou identifikaci. Nejedná 
se ovšem o limitaci metody MALDI-TOF, 
důvodem je genetická příbuznost některých 
rodů, u kterých nelze provést přesnou druho-
vou identifikaci jako například u streptokoků 
a také u rodů Shigella a Escherichia, tady je 
ovšem nutné dodat, že v původní nomenkla-
tuře se jednalo o jeden rod. V těchto ojedině-
lých případech je pak nutné volit alternativní 
diagnostický postup, v naší laboratoři se 
jedná o přístroj VITEK.

Jak je patrno například v případě E. coli/
Schygella, může mít MALDI-TOF své potíže, 
na druhou stranu se dá ještě i ledacos 
vylepšit či urychlit, jako je tomu v případě 
S. enteritidis. MALDI-TOF generuje charak-
teristická proteinová spektra unikátní pro 
každý mikroorganizmus, tzv. fingerprinty. 
Identifikace porovnáváním fingerprintů je 
u salmonel dostačující pouze na identifikaci 
rodu. Výjimku ovšem může tvořit detekce 
specifické biomarkerové molekuly nejčastěji 
se vyskytujícího sérovaru S. enteritidis, jako 
velice rychlé diagnostiky tohoto mikroor-
ganizmu. Pro tento sérovar byl nalezený 
unikátní signál v oblasti m/z 6036, který 
odpovídá zatím nespecifickému proteinu. 
Na identifikaci Salmonella Enteritidis pomocí 
MALDI-TOF je možné využít přítomnost 
tohoto specifického biomarkeru, kdy je 
uváděna až 100% specificita a 95% senzi-
tivita. Metoda je jednoduchá a vhodná do 
klinických mikrobiologických laboratoří, kde 
urychlí diagnostiku a sníží náklady.

Naše laboratoř (snad jako první) provedla 
paralelní testování více jak tří set vzor-
ků salmonel, při kterých byla k výsledku 
MALDI-TOF provedena následná aglutinace 
a prokázána 100% shoda. Díky tomuto 
výsledku mohla být tato rychlá diagnostika 
S. enteritidis zavedena do rutinní praxe naší 
laboratoře, která ročně provádí více než tisíc 
detekcí, a tím zkrácení času do uvolnění 
výsledku a snížení nákladů.

Jak je tedy patrno, tato technologie je 
nejen skvělý pomocník, ale i velký přínos 
pro diagnostiku a pacienta. Naše laboratoř 
identifikaci pomocí MALDI-TOF využívá 
velice masivně a ročně je provedeno cca 
desetitisíce identifikací.

Nový přístroj lze využít v rámci služeb labo-
ratoře CUBE. Provozní doba laboratoře je od 
pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu 
od 7 do 16.30 a v neděli od 8 do 12 hodin.

VĚDA A POZNÁNÍ

Informace o vyšetření

Hepatocelulární karcinom (dále jen HCC) je 6. nejčastější 
zhoubný nádor na světě a zároveň nejvíce zastoupeným 
primárním nádorem jater. Celosvětově je HCC 2. nejčastěj-
ší onkologická příčina úmrtí u mužů, 6. nejčastější onkolo-
gická příčina úmrtí u žen.

DCP je abnormální forma protrombinu – koagulačního 
faktoru produkovaného játry. DCP může být produkován 
jaterními nádory. Jeho hladina je často zvýšena při hepato-
celulárním karcinomu (HCC). Test je tedy potenciálně pou-
žitelný jako tumorový marker. Měří se množství des-gama
-karboxy protrombinu (DCP) v krvi. 

Dále je možné vyšetření využít k monitoringu deficitu vita-
mínu K.
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V 19. století ošetřovaly boromejky 
raněné vojáky v lazaretech. Jak vypadá 
jejich práce o dvě století později?
Představte prosím čtenářům 
Nemocnici Milosrdných sester, 
v čem se lišíte od jiných 
zdravotnických zařízení?
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského v Praze je nestátním zdravot-
nickým zařízením zřizovaným Kongregací 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 
Je výjimečná historickou vazbou nemocnice 
a Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, jež určuje duchovní rozměr 
a osobní přístup v péči o nemocné. Máme 
skutečně unikátní charakter v tom smys-
lu, že klademe velký důraz na laskavost, 
vstřícnost a empatii v jednání s pacientem 
a porozumění jeho duchovním potřebám.

Kam až sahá historie 
vaší nemocnice?
Hluboko. Podnět k založení Kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
dal v polovině 17. století mladý advokát Josef 
Chauvenel ve francouzském městě Nan-
cy, kde po třicetileté válce vypukla morová 
epidemie. Na jeho památku byl založen „Dům 
milosrdenství“, jeho sestry začali lidé nazývat 
milosrdnými a jméno sv. Karla Boromejského 
přidávali proto, že sochy tohoto světce zdobily 
průčelí a dvůr domu, kde sestry bydlely. Do 
Čech přišly boromejky 28. září 1837. Tehdy se 
vrátily čtyři české sestry z Nancy ve Francii, 
kde prošly vzděláním a formací, do Čech na 
pozvání profesora Aloise Klára, který hledal 

sestry pro svůj nově zbudovaný ústav slepých 
v Praze. V roce 1842 začaly boromejky budo-
vat svůj klášter a malou nemocnici ve Vlašské 
ulici v Praze pod Petřínem. Díky své stateč-
nosti a kvalitě péče získaly mnoho dobrodin-
ců. Jejich služba byla žádaná, působily v řadě 
dalších zařízení po celé republice. V první po-
lovině 20. století bylo možné boromejky potkat 
asi na 120 místech, převážně v nemocnicích, 
u osob pokročilého věku, sirotků, ve školách, 
u postižených, nevidomých a hluchoněmých, 
slabomyslných, v nápravných zařízeních pro 
mladé lidi a ve věznicích. Ve válečných dobách 
sestry ošetřovaly raněné vojáky v lazaretech.

A dnes?
Dnes jsme jednou ze tří církevních nemocnic 
v ČR a jedinou církevní nemocnicí s akutní 
zdravotní péčí. Nabízíme kapacitu 190 lůžek, 
ročně tu provedeme okolo 50 000 vyšetření 
a 2 000 operací. V současné době poskytuje-
me ambulantní i lůžkovou péči se zaměřením 
na onemocnění interní a chirurgické povahy. 
Vynikající pověsti mezi odborníky i pacienty se 
těší zdejší pracoviště gastroenterologie s léč-
bou nemocí zažívacího traktu, Rehabilitační 
oddělení, zaměřené na léčbu po operacích 
velkých kloubů či chronické bolesti pohybo-
vého aparátu nebo velmi žádané Oddělení 
paliativní medicíny s péčí o terminálně nemoc-
né pacienty. Máme v Čechách jediné Dětské 
a dorostové detoxikační centrum s akutní péčí 
o pacienty intoxikované návykovými látkami, 
velké Oddělení následné péče, které se stará 
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o seniorní pacienty s chronickými nemocemi, 
Chirurgické oddělení vyhledávané především 
pro operační léčbu nemocí tlustého střeva, 
hemoroidů, křečových žil či kýl různého typu 
a řadu ambulancí.

Léčily se u vás nějaké 
významné osobnosti? Jaké?
Bezesporu největším jménem, které je spja-
to s péčí sester boromejek, je Václav Havel, 
kterého sestry provázely a staraly se o něho 
až do posledních dnů. A máme celou řadu 
známých osobností, které se svěřují do 
péče naší nemocnice, z důvodů dodržování 
ochrany osobních údajů se však my samy 
o nich nezmiňujeme. Někteří naši pacienti 
jsou ale v médiích uváděni i bez našeho vě-
domí, v poslední době to byl režisér Václav 
Vorlíček nebo herečka Jana Šulcová i další.

Chodí vám do nemocnice 
pomáhat dobrovolníci? 
S čím vám pomáhají a kolik 
jich aktuálně dochází?
Ano, pomoc dobrovolníků má v naší nemoc-
nici dlouhou tradici. Individuální dobrovolnictví 
se týká pacientů, máme nemocničního ko-
ordinátora, který spolupracuje s cca 50 dob-
rovolníky, a ti chodí pacientům zpříjemňovat 
jejich pobyt v nemocnici četbou, rozhovory, 
procházkou v nemocniční zahradě a podob-
ně. Druhým typem dobrovolnické činnosti je 
firemní dobrovolnictví, tady spolupracujeme 
s portálem Zapojimse.cz, jehož prostřed-
nictvím k nám chodí dobrovolníci z firem 
pomáhat především do technického provozu 
nemocnice, třeba v nemocničních zahradách.

Jaké veřejné akce/
aktivity organizujete?
Patnáctiletou tradici u nás má Dětský den 
pod Petřínem, který pořádáme každoročně 

v zahradách nemocnice a je hojně navště-
vovaný cca 700–800 návštěvníky (rodinami 
s dětmi), pak také Drakiáda pod Petřínem, 
kterou jsme loni nahradili Dnem seniorů 
pod Petřínem, protože chceme vyjít vstříc 
i této věkové skupině s ohledem na fakt, 
že tvoří také velkou část našich pacientů. 
Chodí sem lidé z celé Prahy, a zejména 
z Prahy 1, která je i naším dlouholetým 
partnerem při pořádání. Snažíme se také 
zpříjemnit pobyt našich pacientů v nemoc-
nici, pro ně pořádáme canisterapii s ca-
nisterapeutickým pejskem, který dochází 
se svou trenérkou na nemocniční oddělení 
nebo organizujeme program V posteli ko-
lem světa, v němž se naši pacienti sezna-
mují se zajímavými hosty a jejich cestami 
po světě a nad kávou a zákusky se mohou 
pobavit i se svými „kolegy“ v nemoci.

Jak dlouho již spolupracujete 
s laboratořemi SYNLAB?
S laboratořemi SYNLAB spolupracujeme 
prakticky od jejich vzniku v 90. letech 
minulého století, ještě když se jmenovali 
KlinLab, a pak kontinuálně po odkoupení 
těchto laboratoří firmou SYNLAB. Dalo by se 
říct, že od vstupu společnosti SYNLAB na 
český trh. 

Jaké vzorky a k jakým vyšetřením 
do laboratoří SYNLAB posíláte?
Do laboratoří SYNLAB zasíláme hlavně 
vzorky k mikrobiologickému vyšetření a pak 
ke speciálním vyšetřením, která v naší 
laboratoři neprovádíme nebo jsou málo 
frekventovaná.

Jaký je objem vzorků, které 
posíláte k otestování?
Z naší laboratoře odchází denně kolem 
20 vzorků.

Které z vašich oddělení 
využívá laboratorní diagnostiku 
nejvíce a proč?
Nejvíce využívá laboratorní diagnostiku 
oddělení ARO a Interní oddělení, a to hlavně 
z důvodů určitých speciálních diagnóz, na 
které se naše nemocnice specializuje.

PhDr. Jitka Kalousková
tisková mluvčí NMSKB
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Detekcia Preeklampsie

Preeklampsia je závažné ochorenie viazané 
na druhú polovicu tehotenstva ohrozujúce 
zdravie a život matky aj plodu. Komplikuje 
3–8% tehotenstiev a je vedúcou príči-
nou mortality a morbidity v gravidite. (1) 
Až 10–15% z príčin úmrtnosti v gravidite 
priamo súvisí s preeklampsiou alebo 
s eklampsiou, do ktorej preeklampsia môže 
postupovať. (2) Preeklampsia je taktiež 
vedúcou príčinou predčasného pôrodu, 
perinatálneho úmrtia dieťaťa a intrauterinnej 
rastovej retardácie. Jedná sa o multior-
gánové ochorenie, ktoré ohrozuje matku 
poškodením pečene, obličiek, pľúc, srdca, 
mozgu, nervového systému, ciev, hemato-
poetického systému a placenty. Patofy-
ziológia ochorenia nie je úplne objasnená, 
súvisí však s abnormálnou vaskulárnou 
odpoveďou placentácie. Najperspektívnej-
šia a najpravdepodobnejšia sa javí teória 
poruchy rovnováhy preangiogénnych 
a antiangiogénnych faktorov. (3)

Preeklampsia je definovaná hypertenziou 
v pokoji (systolickým tlakom nad 140mmHg 
alebo diastolickým tlakom nad 90mmHg), 
proteinúriou (300 mg a viac bielkovín v moči) 
a opuchmi dolných končatín. Prejavuje sa 
po 20. týždni gravidity predovšetkým menej 
závažnými príznakmi ako je bolesť hlavy, ti-
nnitus, únava, nauzea a zvracanie. Pri ťažkej 
preeklampsii sa vyskytujú bolesti v epi-
gastriu spôsobené poškodením pečene, 
dyspnoe súvisiace s edémom pľúc, príznaky 
srdcového zlyhávania, kontrakcie maternice 
a vaginálne krvácanie pri abrupcii placenty, 
tonicko-klonické kŕče, poruchy zraku a ďal-
šie neurologické symptómy. (4)

Liečba preeklampsie doposiaľ nie je známa 
a jediným riešením vzniknutého stavu je 
ukončenie tehotenstva. (5)

Prvý trimester
Už v prvom trimestri gravidity môžeme 
detekovať zvýšené riziko rozvoja preeklam-
psie pomocou skríningového vyšetrenia, tj. 
kombinovaného testu. Kombinovaný test 
je kombináciou vyšetrenia placentárnych 
hormónov free β- hCG a PAPP-A z krvi 
matky a ultrazvukového vyšetrenia. Skrí-
ning sa realizuje v intervale medzi začatým 
12. a ukončeným 14. týždňom gravidity. 
Kombinovaný test má vysokú detektabilitu 
(95–98%) a nízku falošnú pozitivitu (2–3%), 
preto je prvou voľbou v skríningových 

vyšetreniach počas gravidity a odporúča 
sa u každej tehotnej pacientky.

Pregnancy associated plasma protein A, 
skrátene PAPP-A je placentárny hormón 
produkovaný syncytiotrofoblastom. Je 
preukázané, že jeho znížené hodnoty v krvi 
počas prvého trimestra súvisia s rozvojom 
preeklampsie, resp. častejšie s rozvojom 
early-onset preeklampsie, rozvíjajúcej sa 
pred 34. týždňom gravidity. Cut off hodno-
ta PAPP-A je 0,55 µg/mL. (6)

Súčasťou ultrazvukového vyšetrenia je do-
pplerometrické meranie oboch uterinných 
artérii. Hodnoty pulzatilného a rezistenč-

ného indexu pri fyziologickej gravidite kle-
sajú s narastajúcim gestačným týždňom. 
V jednej zo štúdii bolo potvrdených 77 % 
prípadov rozvoja early-onset preeklampsie 
a 27 % prípadov late-onset preeklampsie 
u pacientiek s pulzatlným indexom uterin-
ných artérii nad 90. percentilom získanom 
pri meraní v intervale od dvanásteho do 
štrnásteho gestačného týždňa. (7)

Skríning zahŕňujúci rizikové faktory matky, 
dopplerometrické meranie maternicových 
tepien, meranie stredného arteriálneho 
tlaku, hodnoty PAPP-A a PlGF má až 95% 
detektabilitu early-onset preeklampsie pri 
10% falošnej pozitivite. (8)

Autoři: D. Novotná, S. Paigham, M. Juhás
Centrum fetálnej a gynekologickej diagnostiky, JUHAMED s.r.o., Košice

Preeklampsia 
pred 34. 
týždňom 

tehotenstva 
(DR %)

Preeklampsia 
pred 37. 
týždňom 

tehotenstva 
(DR %)

Preeklampsia 
v a po 37. 
týždňom 

tehotenstva 
(DR %)

– Pacientknie faktory 58 % 50 % 38 %
– Pacientknie faktory
– Meranie stredného arteriálného tlaku

65 % 60 % 43 %

Kombinovaný test:
– Pacientknie faktory
– Meranie stredného arteriálného tlaku
– USG meranie maternicových tepen
– Krvné vyšetrenie placentárnneho 

hormonu PLGF

80 % 70 % 44 %

– Pacientknie faktory
– Meranie stredného arteriálného tlaku
– USG meranie maternicových tepen
– Krvné vyšetrenie placentárnneho 

hormonu PLGF a sFlt-1

90 % 75 % 47 %

Tab. 1 Metodiky skríningu preeklampsie v prvom trimestri tehotenstva

M. Juhás

ZE SVĚTA SYNLABU
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Včasným prvotrimestrálnym skríningom 
pomocou kombinovaného testu dokážeme 
detekovať zvýšené riziko preeklampsie, 
čo umožňuje úspešne ovplyvniť jej rozvoj 
a následné multiorgánové poškodenie 
matky a plodu terapeuticky. Profylaktická 
terapia pozostáva z podávania nízkych 
dávok (70–150mg/24h) kyseliny ace-
tylsalicylovej a optimom 150 mg/24h do 
36. týždňa gravidity. Profylaxia má byť 
zahájená do začiatku 17. týždňa gravidity, 
nakoľko pri neskoršie začatej terapií nemá 
podávanie aspirínu takmer žiadny efekt na 
rozvoj preeklampsie. Viac ako 30 rôznych 
štúdii skúmalo benefity užívania nízkych 
dávok aspirínu a ich metaanalýzy ukázali 
10% zníženie incidencie rozvoja preeklam-
psie. (9) Štúdia ASPRE demonštrovala až 
62% redukciu incidencie vzniku early-onset 
preeklampsie. (14)

Druhý a tretí trimester
Sérové   hladiny PlGF a sFlt-1 sú u žien 
s preeklampsiou alebo so zvýšeným 
rizikom rozvoja preeklampsie odlišné 
v porovnaní so sérovými hladinami PlGF 
a sFlt-1 u žien s fyziologickou gravidi-
tou. Placentárny rastový faktor (PlGF) je 
kľúčovou molekulou v angiogenéze počas 
embryogenézy a tvorby placenty. Jeho 
hlavným zdrojom je placentárny trofoblast. 
(10) Pri preeklampsii sú hladiny PIGF v krv-
nej plazme alebo sére matky abnormá-
lne nízke. Pri fyziologickom tehotenstve 
hladiny PlGF postupne stúpajú a svoje 
maximum dosahujú v 26.–30. týždni gra-
vidity. Ak sa hladiny PIGF počas gravidity 
nezvyšujú, môžeme predpokladať určitú 
dysfunkciu placenty. (11)

Okrem PlGF sa pri detekcií preeklampsie 
používa aj sFlt-1 (soluble fms-like tyrosine 
kinase-1). Ide o proteín s naopak antian-
giogénnymi účinkami blokujúci proan-
giogénne proteíny, akým je PlGF. U žien 
s preeklampsiou sú hladiny sFlt-1 vyššie 
ako hladiny pozorované pri fyziologickom 
tehotenstve. (12)

Pomer hodnôt sFlt-1 a PlGF spolu s ultra-
zvukovým vyšetrením vrátane dopplero-
metrického merania uterinných artérii tvorí 
základ diagnostiky preeklampsie v druhom 
a treťom trimestri gravidity. (10) Detekcia 
preeklampsie vyšetrením sFlt-1/PlGF ratio 
sa odporúča najmä pri zistení zvýšených 
rizík rozvoja preeklampsie pri kombinova-
nom teste, ako aj pri zvýšenom riziku in-
trauterinnej rastovej retardácie, pri dokáza-
nom raste plodu pod 10. percentilom alebo 
pri nameraní krvného tlaku 140/90 mmHg 
a viac u pacientky. sFlt-1/PLGF ratio je 
však vhodné vyšetriť u akejkoľvek gravidity 

Preeklampsia 
pred 34. 
týždňom 

tehotenstva 
(DR %)

Preeklampsia 
pred 37. 
týždňom 

tehotenstva 
(DR %)

Preeklampsia 
v a po 37. 
týždňom 

tehotenstva 
(DR %)

– Pacientknie faktory 52 % 47 % 36 %
– Pacientknie faktory
– Meranie stredného arteriálného tlaku

72 % 60 % 44 %

– Pacientknie faktory
– Meranie stredného arteriálného tlaku
– Krvné vyšetrenie placentárnneho 

hormonu PLGF a sFlt-1

94 % 85 % 45 %

– Pacientknie faktory
– Meranie stredného arteriálného tlaku
– USG meranie maternicových tepen

96 % 80 % 44 %

– Pacientknie faktory
– Meranie stredného arteriálného tlaku
– Krvné vyšetrenie placentárnneho 

hormonu PLGF a sFlt-1
– USG meranie maternicových tepen

100 % 85 % 45 %

Preeklampsia 
pred 37. 
týždňom 

tehotenstva 
(DR %)

Preeklampsia 
v a po 37. 
týždňom 

tehotenstva 
(DR %)

– Pacientknie faktory 47 % 30 %
– Pacientknie faktory
– Meranie stredného arteriálného tlaku

60 % 39 %

– Pacientknie faktory
– Meranie stredného arteriálného tlaku
– USG meranie maternicových tepen

80 % 40 %

– Pacientknie faktory
– Meranie stredného arteriálného tlaku
– USG meranie maternicových tepen
– Krvné vyšetrenie placentárnneho hormonu PLGF a sFlt-1

85 % 55 %

Tab. 2 Metodiky skríningu preeklampsie v druhom trimestri tehotenstva

Tab. 3 Metodiky skríningu preeklampsie v treťom trimestri tehotenstva

MUDr. Daniela Novotná MUDr. Sameera Paigham



22 | SYNLABIANER | LEDEN–BŘEZEN 2020

Literatúra:
1. Carty DM et al. Preeclampsia and future maternal health. J Hypertens. 2010 Jul; 28(7):1349-1355
2. Duley L.The global impact of pre-eclampsia and eclampsia. Semin Perinatol. 2009 Jun; 33(3):130-137
3. Leahomschi S, Calda P. Klinické využití nových biomarkerů preeklampsie. Actual Gyn. 2016;8:29-33
4. Thangaratinam S et al. How accurate are maternal symptoms in predictingimpending complications in 

women with preeclampsia?A systematic review and meta-analysisSHAKILA. AOGS ACTA Obstetricia 
et Gynecologica Scandinavica. 2011; 90: 564–573

5. Barton JR, Sibai BM. Prediction and prevention of recurrent preeclampsia. Obstet Gynecol. 2008 Aug; 
112(2 Pt 1):359-372

6. Mikat B et al. βhCG and PAPP-A in first trimester: predictive factors for preeclampsia?. Hypertens 
Pregnancy. 2012; 31(2):261-267

7. Khong SL et al. First-Trimester Uterine Artery Doppler Analysis in the Prediction of Later Pregnancy 
Complications. Disease Markers 2015; Article ID 679730, 10 pages

8. Poon LC, Nicolaides KH. Early Prediction of Preeclampsia. Obstetrics and Gynecology International 
2014; Article ID 297397, 11 pages

9. Rolnik DL et al. Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. N Engl J 
Med 2017; 377:613-622

10. Khalil A et al. Lumbiganon P (ed.). Effect of antihypertensive therapy with alpha methyldopa on levels 
of angiogenic factors in pregnancies with hypertensive disorders. Plos One 2008; 3(7): e2766

11. Saffer C, Olson G, Boggess KA, Beyerlein R, Eubank C, Sibai BM. Determination of placental growth 
factor (PlGF) levels in healthy pregnant women without signs or symptoms of preeclampsia. Pregnan-
cy Hypertens 2013; 3 (2): 124–132

12. Levine RJ, Maynard SE, Qian C, Lim KH, England LJ, Yu KF et al. Circulating angiogenic factors and 
the risk of preeclampsia. N Engl J Med 2004; 350 (7): 672–683

13. Stepan H et al. Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of pre-eclamp-
sia in singleton pregnancy: implications for clinical practice. Ultrasound Obstet Gynecol 2015; 45: 
241–246

14. Rolnik DL et al. ASPRE trial: performance of screening for preterm pre-eclampsia. Ultrasound Obstet 
Gynecol 2017; 50(4):492-495

po 20. gestačnom týždni v rámci skríningu. 
Výsledná hodnota sFlt-1/PlGF spolu s kli-
nickým úsudkom a ďalšími diagnostickými 
testami významne napomáha diagnostiko-
vať podozrenie na preeklampsiu. (10)

Ženy s výsledkom sFlt-1/PlGF< 38 nemajú 
preeklampsiu v čase testovania. S 99,3 % 
pravdepodobnosťou sa u nich preeklam-
psia nerozvinie 1 ďalší týždeň a s 94,8 % 
pravdepodobnosťou ani 4 ďalšie týždne 
po testovaní nezávisiac od gestačného 
týždňa. V tejto skupine sa nachádza viac 
ako 80 % všetkých pacientiek. Vďaku tomu 
dokážeme vyselektovať pacientky s väč-
šou potrebou sledovania a starostlivosti. 
Pacientky s pomerom sFlt-1/PlGF > 85 
majú pravdepodobne preeklampsiu alebo 
určitú formu dysfunkcie placenty už v čase 
testovania a je potrebný ich ďalší manaž-
ment, pripadne opakovať odber o 2–4 dni. 
Pri veľmi vysokých hodnotách, tj. viac ako 
655 pred 34. týždňom gravidity alebo viac 
ako 202 po 34. týždni je potrebné graviditu 
ukončiť do 48 hodín. U pacientiek pred 
34. týždňom je takisto potrebné zahájiť 
indukciu dozrievania pľúc. Ženy s pomerom 
sFlt-1/PlGF 38–85 nemajú preeklampsiu 
v čase testovania, avšak majú zvýšené 
riziko rozvoja preeklampsie do 4 týždňov. 
Z tohto dôvodu je žiadúce pacientky v tejto 
skupine sledovať. Odporučený follow-up je 
o jeden týždeň. (3, 13)
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Obr. 1 Nami modifikovaný skríningový 
algoritmus Leahomschi S, Calda P, 2016 (3)

Záver
Preeklampsia je stále významnou príčinou 
materskej a novorodeneckej morbidity 
a mortality. Vďaka prvotrimestrálnemu 
skríningovému testu dokážme poskyt-
núť potrebnú profylaxiu pacientkam so 
zvýšeným rizikom rozvoja preeklampsie. 
Základom druhotrimestrálnej a treťotrimes-
trálnej detekcie preeklampsie je ultrazvu-

ková detekcia znakov fetálnej rastovej 
retardácie, dopplerometricky meraný krvný 
prietok uterinných artérii a vyšetrenie po-
meru angiogénnych faktorov sFlt-1 a PlGF. 
Pomocou spomenutých vyšetrení sme 
schopní vyselektovať pacientky zo zvýše-
ným rizikom vzniku preeklampsie alebo už 
s rozvinutým ochorením a poskytnúť im 
potrebný manažment.
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Napsali o nás

Zářijový případ chlapce nakaženého tetanem 
probudil zvědavost veřejnosti o tom, jak je 
v dnešní době možné infikovat se touto relativ-
ně vzácnou nemocí. RNDr. Aneta Medonoso-
vá proto připomněla deníku Právo, měsíčníku 
Miminko a portálu prozeny.cz, jak je tato ne-
moc nebezpečná a jakým způsobem je možné 
zjistit stav ochranných látek v organizmu.

Titulní stranu listopadového vydání mě-
síčníku 100+1 Zázraky medicíny svým 
úsměvem ozdobila Ing. Anabela Čížková. 
Časopisu poskytla rozsáhlý rozhovor o nej-
modernějším alergologickém testu ALEX, 
který umí vyšetřit více než 160 alergeno-

vých zdrojů z jednoho vzorku krve. Průběh 
diagnostiky v laboratoři okomentovaly 
také naše odbornice Mgr. Hana Maršíková 
a Mgr. Klára Kremlová.

S odpovědí na otázku, jak poznat případ-
nou nákazu klíšťovými nemocemi a kam až 
mohou nemoci, které tito parazité přenášejí, 
v případě pozdní diagnostiky zajít, pomohli 
čtenářům deníku Právo, týdeníku 5plus2 
nebo zdravotnickému portálu vitalia.cz 
MUDr. Vít Nádvorník a Ing. Petra Kottová.

Tématem konce podzimu se stala cukrov-
ka, mimo jiné díky Světovému dni diabetu. 

MUDr. Marek Antoš prostřednictvím deníků 
Lidové noviny a Metro a měsíčníku Zdraví 
upozornil rodiče na zvyšující se počet 
dětských diabetiků a poradil, jak případné 
onemocnění cukrovkou u dětí poznat.

Meteorologický příchod zimy s sebou nese 
i počátek nárůstu výskytu chřipky. Je proto 
namístě připomenout, že na tuto virovou 
infekci nezabírají antibiotika a nemocní 
by je po svých lékařích neměli bezmezně 
vyžadovat. Jak antibiotika vlastně fungu-
jí a proč bychom s nimi neměli plýtvat, 
sdělila deníku Právo a portálu novinky.cz 
RNDr. Dana Hanuláková.

Nepříjemným dozvukem léta mohou být klíšťová onemocnění, záchyt encefalitidy je 
v České republice každým rokem vyšší. Onlinová i tištěná média se proto tomuto tématu 
věnovala celý podzim, a to společně s námi. Novináři měli pro naše odborníky také spoustu 
otázek k diabetu. Kdo se objevil na titulní straně Zázraků medicíny a co dalšího ze světa 
zdravotnictví jsme mohli čtenářům médií v posledním čtvrtletí loňského roku osvětlit?

Autorka: Gabriela Matějková
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