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• pozitiva

- Legislativa
- Organizace
- Aktivní zvaní
- Sběr dat
- Analýza dat
- Audit

Screening karcinomu děložního hrdla v ČR

• negativa

- Nízká účast (>50 let)
- Absence motivačních pobídek
- Vysoká frekvence kontrol
- Cílová věková skupina
- Screeningová metoda
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Senzitivita a negativní prediktivní hodnota 
cytologického stěru a HPV DNA testu
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Algoritus screeningu cervikálního karcinom u v České 
republice s využitím HPV DNA testu se selektivní HPV 16/18 

genotypizací a speciálním cytologickým barvením CINtec plus

J. Sláma, M. Trnková, V. Dvořák, A. Skřivánek, M. Nováčková, P. Ovesná  
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The final strategy that we will discuss is called HPV16/18 + LBC triage of 12hrHPV.  This strategy utilises aspects of the two previous strategies.

Women with HPV negative results return for routine follow-up at the routine screening interval.   

Women with HPV16 and/or HPV18 are sent to colposcopy without additional triage.  

Women with one of the other high risk genotypes are triaged with LBC.  

If a woman with a high risk genotype other than HPV16 or HPV18 has a normal LBC, then she is re-tested in one year. (Click)

If LBC is abnormal (borderline or higher), then colposcopy is indicated. 
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Souhrn výsledků po 1. roce 

7,4% (180 pacientek) HPV pozitivních

2,2% (50 pacientek) HPV 16/18 pozitivních

8 (0,3%) high-grade cytologií (všechny HPV pozitivní) 

CINtec plus triage pozitivní u 29/129

Novým algoritmem verifikováno 34 high-grade lézí (CIN 2+, AIS)

8 (cytol.) vs. 34 (HPV test)
Algoritmus pro screening karcinomu děložního hrdla v České republice s využitím detekce HPV DNA se selektivní                
HPV 16/18 genotypizací a speciálního cytologického barvení CINtec plus, Interim analýza k 14.5.2018,                         
autor: Mrg. Petra Ovesná, Ph.D. SPIN-OFF IBA, schválil prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. hlavní garant.
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• Zvýšení účasti cílové skupiny žen  ve věku 50 – 65 let 
• Snížení populační zátěže onemocněním
• Snížení mortality onemocnění

Navrhovaný program:
• zavede metodu samoodběrového vyšetření HPV DNA
• zvýší pokrytí screeningem u rizikové skupiny žen
• ověří vhodnost celoplošného zavedení metody 

Přínos projektu sebetestování HPV DNA
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Metodika
• Ženy 50 – 65 let, nevyšetřené 3 roky (zdroj databáze zdravotních pojišťoven)
• Písemné oslovení 
• Testová sada a srozumitelný návod
• Sada po odběru s vyplněnou průvodkou do akreditované laboratoře
• Pozitivní nález = info o nutnosti návštěvy gynekologa

Laboratoř ÚMTM v Olomouci

Cílová kohorta: 5 000 žen (+ 5 000 žen z projektu ÚMTM)

Trvání projektu: 1. 3. 2018 – 28. 2. 2021
• Přípravná fáze: 6 měsíců
• Vlastní realizace pilotního projektu: 24 měsíců
• Vyhodnocení projektu: 6 měsíců

Design projektu
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Pracovní skupina pilotního projektu

Pracovní skupina byla zřízena příkazem ředitele ÚZIS s platností od 1.6.2018  

Jméno a příjmení Funkce

prof. MUDr. David Cibula, CSc., FCMA
Předseda Pracovní skupiny projektu a odborný garant projektu
Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy; 
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, člen rady pro lékařský výzkum při MZČR, předseda 
onkogyynekologické sekce ČGPS

prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
Metodik projektu
Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy; 
Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, člen výboru onkogynekologické sekce ČGPS

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D. Člen pracovní skupiny 
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, předseda ČGPS ČLS JEP

MUDr. Markéta Trnková Členka pracovní skupiny 
Diagnostická laboratoř Aeskulab, členka výboru společnosti patologů ČLS JEP

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
Metodik projektu
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc, řízení výzkumných projektů a léčebné péče v 
oblasti molekulární diagnostiky, biologie a genetiky nádorů

Mgr. Peter Vanek
Odborný asistent projektu
Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc, Nadace pro výzkum rakoviny v ČR, řízení a 
realizace projektů časného záchytu nádorových onemocnění

MUDr. Petra Řiháčková, MBA Členka pracovní skupiny a Medicínská manažerka ÚZIS ČR

Ing. Lukáš Novák Tajemník Pracovní skupiny
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Zahájen 1. 6. 2018

• proběhla zasedání Pracovní skupiny 
• ustanoven řešitelský tým pilotního projektu 
• vytvořen design projektu 
• metodika výběru probandů (50 – 65 let) pro oslovení
• plán realizace pilotního projektu
• standardizovaný záznam vyšetření a záznam pacientky 

screeningu (CRF)
• elektronická databáze spravovaná ÚZIS
• Etická komise při FN Olomouc t.č. schvaluje informace o 

projektu, informované souhlasy s účastí v projektu a 
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Stav realizace projektu 1
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Stav realizace projektu 2

Přípravná fáze

• od 1. 6.  do  31.11 
• rozesílka plánována na 1/Q 2019

Výběrovým řízením byly vybrány:
• Samoodběrová sada  – Evalyn® Brush (IntellMed, s.r.o.)
• Plastové pouzdro - Evalyn® absorption pad & safety bag
https://www.youtube.com/watch?v=OSMiWLJKmNE
• Poštovní služby  - příprava výběrové zakázky na dodavatele 

poštovních služeb, 12/2018, t.č. v přípravě

https://www.youtube.com/watch?v=OSMiWLJKmNE
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Systém zadávání dat: Laboratoř zadá data do vlastního databázového systému a následně odešle datovou větu na ÚZIS ČR. ÚMTM bude posílat 
zdravotní pojišťovně signální kód. Zdravotní pojišťovna je informována jednak gynekology o konkrétních pacientkách (prostřednictvím běžného 
výkaznictví), které se k vyšetření dostavily, jednak laboratoří (dohodnutým způsobem).

Datová věta

Výkaznictví
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• Klinické výstupy ze serverů - databáze NSC

• Výstupy komplexně analyticky vyhodnoceny dle metodiky 
hodnocení zdravotnických technologií, tzv. „HTA report“

• Návratnost testů

• Podílu pozitivních testů

• Kvalita získaných odběrů

• Vyhodnocení praktického nastavení a logistiky procesu 

• Proveditelnost postupu

Výstupy a výsledky projektu
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www.onkogyn.cz

1. Lékařská fakulta 
Univerzity Karlovy, Praha
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