
IV. 

 

Platné znění části vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam 

zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů,  

s vyznačením navrhovaných změn 
 

* * * 

Příloha k vyhlášce č. 134/1998 Sb.  

 

2. SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ 

*** 

Kapitola 115 – gastroenterologie – skupina 1           

***      

15103 KOLONOSKOPIE PŘI POZITIVNÍM NÁLEZU SPECIÁLNÍHO TESTU NA OKULTNÍ KRVÁCENÍ VE 

STOLICI - NÁLEZ POZITIVNÍ 

 

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 

50 let s pozitivním testem na okultní krvácení v rámci prevence kolorektálního karcinomu. 

Výsledek endoskopického vyšetření je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován 

polyp nebo nádor tlustého střeva a konečníku. 

 Kategorie: P - hrazen plně   Nositel INDX Čas 

 OF: 1/1 rok   L3 3 40 

 OM: 

S – pouze na specializovaném 

pracovišti      

 

Čas 

výkonu: 55 ZUM: Ano    

 Body: 910 ZULP: Ano    
15105 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ NEGATIVNÍ 

 

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 

55 50 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření 

je negativní, pokud během výkonu nebyl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva 

a konečníku. Výkon lze vykázat na pracovišti s platnou akreditací pro screening 

kolorektálního karcinomu. 

 Kategorie: P - hrazen plně   Nositel INDX Čas 

 OF: 1/1 rok   L3 3 40 

 OM: 

S – pouze na specializovaném 

pracovišti      

 Čas výkonu:    55 ZUM: Ne    

 Body: 910 ZULP: Ano    
15107 SCREENINGOVÁ KOLONOSKOPIE - NÁLEZ POZITIVNÍ 

 

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 

55 50 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu. Výsledek endoskopického vyšetření 

je pozitivní, pokud během výkonu byl diagnostikován polyp nebo nádor tlustého střeva a 

konečníku. Výkon lze vykázat na pracovišti s platnou akreditací pro screening 

kolorektálního karcinomu. 

 Kategorie: P - hrazen plně   Nositel INDX Čas 
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IV. 

 

 

 

Platné znění části vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve 

znění vyhlášky č. 317/2016 Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

§ 2 

 

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky  

 

 Všeobecná preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za 2 roky, zpravidla po uplynutí 23 

měsíců po provedení poslední všeobecné preventivní prohlídky. Obsahem všeobecné preventivní 

prohlídky je  

  

a) doplnění anamnézy včetně sociální, se zaměřením na její změny, rizikové faktory a profesní rizika; 

 v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních a plicních onemocnění, 

výskyt hypertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na 

výskyt závislostí,  

b) kontrola očkování,  

c) kompletní fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění indexu tělesné hmotnosti  

a orientačního vyšetření zraku a sluchu; součástí všeobecné preventivní prohlídky je v rámci 

onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska anamnézy rodinné, osobní a pracovní, vyšetření 

kůže a u zjištěného podezření na riziko vyšetření per rectum, u mužů při pozitivní rodinné anamnéze 

nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při 

pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární výskyt zhoubného nádoru prsu nebo 

přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o 

samovyšetřování,  

d) vyšetření moči diagnostickým papírkem,  

 OF: 1/1 rok   L3 3 40 

 OM: 

S – pouze na specializovaném 

pracovišti      

 

Čas 

výkonu: 55 ZUM: Ne    

 Body: 910 ZULP: Ano    
15135 DIAGNOSTIKA A NECHIRURGICKÁ TERAPIE PÍŠTĚLÍ ABDOMINÁLNÍ OBLASTI 

 

Sondáž píštěle, nástřik kontrastní nebo jiné látky do píštěle, zobrazení za pomoci RTG, 

terapeutický nástřik píštěle. 

 Kategorie: P - hrazen plně   Nositel INDX Čas 

 OF: 6/1 rok   L2 2 20 

 OM: bez omezení      

 

Čas 

výkonu: 25 ZUM: Ano    

 Body: 88 ZULP: Ano    
***   
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IV. 

 

e) kontrola a zhodnocení výsledků dalších předepsaných preventivních vyšetření, a pokud nebyly  

v předepsaných termínech provedeny, jejich zajištění; preventivními vyšetřeními jsou:  

1. laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu  

a triacylglycerolů, a to při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele  

v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku,  

2. laboratorní vyšetření glykemie při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče  

u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30 letech věku a od 40 let věku ve 

dvouletých intervalech od posledního vyšetření,  

3. vyšetření EKG ve 40 letech věku, dále pak ve čtyřletých intervalech,  

4. stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 let věku; od 55 let věku je 

toto vyšetření je možné nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 

let; jestliže žena absolvovala vyšetření podle § 7 písm. k) v období kratším než uvedené intervaly a je 

 k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje,  

5. u žen od 45 let věku ověření, zda je k dispozici výsledek screeningového mamografického vyšetření 

z posledních 2 let; není-li výsledek tohoto vyšetření k dispozici, lékař doporučí provedení tohoto 

vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření.  

6. laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace u pacientů trpících 

diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi od 50 let věku ve čtyřletých intervalech. 

 

§ 7 

 

Obsah a časové rozmezí gynekologické preventivní prohlídky  

 

 Obsahem gynekologické preventivní prohlídky, která se provádí v 15 letech věku a dále 

jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední gynekologické preventivní 

prohlídky, je  

  

a) založení zdravotnické dokumentace při přijetí do péče,  

b) rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové 

faktory,   

c) klinické vyšetření prsů od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na dědičný nebo familiární 

výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů,   

d) prohlídka kůže a palpační vyšetření mízních uzlin v oblasti pohlavních orgánů,   

e) vyšetření v zrcadlech a kolposkopické vyšetření; neprovádí se u virgo žen,   

f) odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému, případně bakteriologickému nebo 

virologickému vyšetření; neprovádí se u virgo žen,   

g) palpační bimanuální vyšetření; při nejasném výsledku doplnění vyšetření vaginální ultrazvukovou 

sondou,   

h) poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky,   

i) nácvik samovyšetřování prsů při první prohlídce u registrujícího poskytovatele,   
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IV. 

 

j) u žen od 45 let věku doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření  

a nezbytných doplňujících vyšetření ve dvouletých intervalech; jestliže žena již absolvovala vyšetření 

podle § 2 písm. e) bodu 5 v posledních 2 letech a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření se nezajišťuje,  

k) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u žen od 50 let do 54 let věku, od 55 let 

věku se toto vyšetření provádí ve dvouletých intervalech a; toto vyšetření je možné nahradit 

doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let; jestliže žena absolvovala 

vyšetření podle § 2 písm. e) bodu 4 v uvedených intervalech a je k dispozici jeho výsledek, vyšetření 

se nezajišťuje. 
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