
 
 
 
 
 

 

 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ 

Katedra biomedicínské techniky 

Kladno 2019 
 

 

 

 

Bilance screeningového programu 

karcinomu prsu 

 

 

Balance of breast cancer screening 

programme 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Studijní program:                    Biomedicínská a klinická technika 

Studijní obor:   Systémová integrace procesů ve zdravotnictví 

 

Autor diplomové práce:   Bc. Kateřina Nováková 

Vedoucí diplomové práce:   Ing. Martina Caithamlová 

Konzultant diplomové práce:  Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D.



 

 

  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci s názvem Bilance screeningového programu 

karcinomu prsu vypracovala samostatně a použila k tomu úplný výčet citací použitých 

pramenů, které uvádím v seznamu přiloženém k diplomové práci.  

Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona  

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským  

a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

 

V Kladně 16.5.2019           …...….………...………………... 

                                         Bc. Kateřina Nováková  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Tímto bych ráda poděkovala vedoucí diplomové práce Ing. Martině Caithamlové  

a konzultantovi Ing. MUDr. Miroslavu Přádkovi, Ph.D., za jejich vedení, konzultace  

a cenné rady při zpracování diplomové práce. Dále bych ráda poděkovala vedoucím 

pracovnicím oddělení patologie a mamografického oddělení TN za jejich ochotu  

a praktické rady při tvorbě praktické části diplomové práce.  



 

 

  

ABSTRAKT 

Bilance screeningového programu karcinomu prsu 

Karcinom prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. Včasná diagnostika 

karcinomu prsu výrazně zvyšuje šanci na přežití tohoto onemocnění. Pomocí 

screeningového programu se daří odhalovat zhoubné nádory v časných stádiích. Každý 

screeningový program musí splňovat několik podmínek, musí být zejména nákladově 

efektivní a účinný. Proto je vhodné všechny úkony spojené se screeningem  

a zpracováním odebraného materiálu optimalizovat. V případě nálezu při 

mamografickém vyšetření je odebrán vzorek tkáně z prsu a odeslán k histologickému 

vyšetření do laboratoře. Cílem diplomové práce je stanovení ekonomické bilance 

screeningového programu karcinomu prsu pro poskytovatele této služby. Za účelem 

vytvoření diplomové práce byla navázána spolupráce s Thomayerovou nemocnicí 

v Praze. Konkrétně s mamografickým oddělením TN a Ústavem patologie a molekulární 

medicíny 3. LF UK a TN. Na základě analýzy jednotlivých procesů, stanovených nákladů 

a výnosů na jednotlivých pracovištích byla stanovena ekonomická bilance programu. 

Výsledná ekonomická bilance pro mamografické pracoviště byla v roce 2017 349 805 Kč 

a v roce 2018 71 121 Kč. Výsledkem ekonomické bilance pro oddělení patologie byl 

v roce 2017 zisk 259 752 Kč a v roce 2018 422 548 Kč. Celková ekonomická bilance 

screeningového programu karcinomu prsu pro Thomayerovu nemocnici byla v roce 2017 

stanovena na 609 557 Kč a v roce 2018 na 493 669 Kč. Výsledky práce poukazují na to, 

že poskytování péče spojené se screeningovým programem karcinomu prsu je pro 

poskytovatele ekonomicky výhodné.  

Klíčová slova 

Karcinom prsu; screeningový program karcinomu prsu; procesní řízení; náklady; výnosy; 

ekonomická bilance  



 

 

  

ABSTRACT 

Balance of breast cancer screening programme 

Breast cancer is the most common cancer in women. Early diagnosis of breast cancer 

significantly increases the chance of surviving this disease. A screening programme is 

able to detect cancer at an early stage. Each screening programme must meet several 

conditions, it must in particular be cost-efficient and effective. Therefore, it is advisable 

to optimize all screening-related and processing-related operations. In case of 

mammography examination report, a tissue sample is taken from the breast and sent for 

histological examination to a laboratory. The aim of this thesis is to determine the 

economic balance of a breast cancer screening programme for the provider of this service. 

In order to create the paper, a cooperation with Thomayer Hospital in Prague was 

established. Specifically, it was the cooperation with the Mammography Centre of TH 

and the Department of Pathology and Molecular Medicine of the Third Faculty of 

Medicine of Charles University and TH. Based on the analysis of individual processes, 

set costs and revenues at individual departments, the economic balance of the programme 

was determined. The resulting economic balance for the Mammography Centre was 

349,805 CZK in 2017 and 71,121 CZK in 2018. The result of the economic balance for 

the Department of Pathology was the profit of 259,752 CZK in 2017 and 422,548 CZK 

in 2018. The overall economic balance of the breast cancer screening programme for 

Thomayer Hospital was determined as 609,557 CZK in 2017 and 493,669 CZK in 2018. 

The results of the thesis point out that the provision of care associated with breast cancer 

screening programmes is economically advantageous for providers.  

Keywords 

Breast carcinoma; breast cancer screening program; process management; costs; 

revenues; economic balance 
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Úvod 

Rakovina je po onemocnění kardiovaskulárního systému druhou nejčastější příčinou 

úmrtí na světě. Ročně je rakovina diagnostikována přibližně v 7 410 případech u mužů  

a v 6 658 případech u žen (na 100 000 obyvatel) na světě. V Evropské unii na rakovinu 

ročně umírá více než 1 300 000 lidí, toto číslo tvoří až 26 % všech úmrtí. Mezinárodní 

agentura pro výzkum rakoviny v roce 2018 předpokládá další nárůst výskytu rakoviny. 

Celosvětově je předpokládáno, že bude nově diagnostikováno přes 18 mil. zhoubných 

nádorů a 9,6 mil. osob zemře v důsledku tohoto onemocnění. Nejnovější studie ukazují, 

že zhoubným nádorem onemocní jeden z pěti mužů a jedna z šesti žen [1, 2, 3, 4]. 

Karcinom prsu je společně s karcinomem plic celosvětově nejčastější formou 

rakoviny postihující ženy. Ve světě je ročně nově diagnostikováno přes 1,6 milionů 

nádorů prsu, v Evropě je to přes 460 tisíc nových případů. V Evropě umírá na karcinom 

prsu přes 131 tisíc žen ročně [1, 2, 4]. 

I přes neustále kontroverze týkající se mamografie jako diagnostické metody je 

populační screening vhodným nástrojem ke snižování mortality v důsledku karcinomu 

prsu. Díky screeningovému programu sice dochází ke zvyšování incidence karcinomu 

prsu, toto zvýšení lze ale vysvětlit časným záchytem karcinomů ve stádiu, kdy tyto nádory 

ještě nelze zachytit jinou diagnostickou metodou. Při zachycení zhoubných nádorů 

v časném stádiu je úspěšnost léčby téměř 100% [3, 4]. 

Cílem první kapitoly práce je analýza současného stavu problematiky 

screeningového programu v České republice a v Evropě. Úvod kapitoly je věnován 

epidemiologii zhoubných nádorů prsu. Přestože incidence karcinomu prsu v České 

republice neustále narůstá, daří se stále více snižovat úmrtnost na toto onemocnění. Další 

část práce popisuje screeningový program v České republice a v zahraničí. Je uvedena 

věková kategorie žen, které mají na screeningový program nárok, screeningový interval, 

jednotlivé vyšetřovací metody, požadavky na věcné a technické vybavení pracovišť  

a výsledky, kterých se pomocí screeningového programu daří dosahovat. 

Další část práce je věnována ekonomickým veličinám a procesnímu řízení. V části 

metody jsou identifikované metody aplikované v praktické části diplomové práce, jejímž 

cílem je stanovení ekonomické bilance daného screeningového programu pro 

poskytovatele této služby. Pro tyto účely byla navázána spolupráce s Thomayerovo 

nemocnicí v Praze. 

Praktická část diplomové práce je věnována zejména analýze jednotlivých procesů  

a metodám procesní analýzy, které jsou podkladem pro optimalizaci jednotlivých procesů 

na pracovištích zapojených do screeningového programu. Procesní mapy zachycující 

průběh jednotlivých vyšetření na oddělení patologie a mamografickém pracovišti a byly 
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podkladem pro vyčíslení nákladů na průměrného pacienta pomocí metody micro-costing. 

Pro stanovení ekonomické bilance jednotlivých pracovišť bylo nutné identifikovat 

náklady a výnosy spojené se screeningovými vyšetřeními, a to za rok 2017 a 2018. Na 

základě ekonomických bilancí jednotlivých pracovišť byla sestavena výsledná 

ekonomická bilance screeningového programu karcinomu prsu pro konkrétního 

poskytovatele této služby. Všechny faktory ovlivňující výsledné bilance jednotlivých 

pracovišť, a tedy výsledné ekonomické bilance poskytovatele byly diskutovány 

v kapitole 6. Klinická data pacientů, která byla získaná na oddělení mamografie, byla 

v rámci kapitoly Výsledky statisticky zpracována. 

Výsledky diplomové práce nejsou odrazem funkčnosti screeningového programu 

karcinomu prsu z pohledu celé České republiky, ale mohou působit jako jeden 

z motivačních faktorů pro nové poskytovatele, aby nabízeli péči spojenou se 

screeningovým programem. 
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1 Přehled současného stavu 

1.1 Epidemiologie zhoubných nádorů prsu 

Hlavní zdroj dat o epidemiologii nádorových onemocnění v České republice 

představuje Národní onkologický registr, ve kterém je v současné době k dispozici více 

než 2,3 milionů záznamů. Z tohoto počtu je 8 % záznamů o ZN prsu. Společně 

s informacemi z Českého statistického úřadu (ČSÚ) zastává NOR přední příčky 

v monitoringu epidemiologie nádorových onemocnění v České republice [5]. 

Česká republika se řadí ke státům s nejvyšším výskytem onkologických onemocnění 

jak v Evropě, tak ve světě. Podle nejnovějších dat Národního onkologického registru 

z roku 2014 je ročně rakovina diagnostikována u 82 505 (784 novotvarů na 100 000 

obyvatel) nových pacientů, z příčiny zhoubného nádoru umírá 27 050 (257 úmrtí na 

100 000 obyvatel) pacientů ročně a v České republice žije přes 520 000 lidí, kteří mají již 

zkušenost s rakovinou [6, 7]. 

Tabulka 1: Celková zátěž zhoubných nádorů v České republice [8, 9] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Incidence 73 003 73 221 74 803 78 014 78 172 79 841 81 541 82 505 

Mortalita 28 579 28 692 27 950 27 881 28 467 27 470 26 844 27 050 

Prevalence 398 700 417 282 436 912 457 614 476 867 497 415 518 667 520 000 

 

Karcinom prsu je společně s karcinomem plic celosvětově nejčastější formou 

rakoviny postihující ženy (11,6 % celkového počtu nově diagnostikovaných zhoubných 

nádorů). Ve světě je ročně nově diagnostikováno přes 1,6 milionů nádorů prsu, v Evropě 

je to přes 460 tisíc nových případů. Celosvětově na toto onemocnění ročně zemře 

přibližně 627 000 žen a tím se karcinom prsu řadí v žebříčku příčin úmrtí v důsledku 

zhoubného nádoru na pátou příčku. V Evropě umírá přes 131 tisíc žen ročně. Prevalence 

tohoto onemocnění dosahuje v Evropě přibližně 1,8 milionu žen [1, 2, 10]. V určitém 

okamžiku života ženy se rakovina prsu vyvine u jedné z devíti žen a jedna z třiceti žen na 

toto onemocnění zemře [3]. 

Pro rok 2018 byly stanoveny odhady hodnot incidence, mortality, prevalence  

a kumulativního rizika zhoubných novotvarů prsu jak pro Evropu, tak pro celý svět. 

Celosvětová incidence byla stanovena na 2 088 849 zhoubných nádorů prsu a pro Evropu 

522 513 nádorů. Mortalita byla ve světe stanovena na 626 679, pro Evropu 137 707 úmrtí. 

Celosvětově prevalence onemocnění dosahuje hodnot 6 875 099, v Evropě 2 054 887. 

Kumulativní riziko u žen do věku 75 let je 5,03 %, v Evropě je toto riziko vyšší a dosahuje 

hodnoty 8,06 % [2, 11]. 
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1.1.1 Incidence a mortalita zhoubných nádorů prsu 

Rakovina prsu je také nejčastějším onkologickým onemocněním českých žen. 

Z pohledu incidence a mortality zhoubných nádorů prsu se Česká republika řadí na 22. 

až 23. místo na světě a 34. až 35. místo mezi Evropskými státy [2].  

Z grafu č.1 je patrné, že po věkové standardizaci incidence a mortality karcinomu 

prsu dochází v posledních deseti letech k výraznému poklesu mortality na karcinom prsu 

(trend v mortalitě -29 %). Nejnižší mortalita je v ČR sledována na Vysočině  

a v Moravskoslezském kraji. Mezinárodní studie OECD uvádí, že v České republice 

došlo k největšímu snížení mortality v důsledku karcinomu prsu mezi státy Evropské 

unie. Česká republika se zařadila mezi státy s nižší úmrtností na ZN prsu. Toto snížení 

odráží zejména zlepšení v oblasti detekce a léčby rakoviny prsu. Od 90. let 20. století 

dochází k výraznému nárůstu incidence (trend v incidenci +9,6 %), který je způsobený 

zejména zavedením Organizovaného mamografického screeningu od roku 2002  

a odhalování zhoubných nádorů v časné fázi. Nejvyšší incidence je sledována v Praze, 

Plzeňském kraji a Jihomoravském kraji, naopak nejnižší incidence je ve Zlínském kraji  

a na Vysočině [12, 13, 15].   

Podle České onkologické společnosti ČLS JEP je celková incidence karcinomu prsu 

pro rok 2018 odhadována na 7 403 ZN na 100 000 žen. Z celkového počtu je odhadováno, 

že 3 444 zhoubných nádorů bude detekováno ve Stadiu I, 2 351 novotvarů ve Stadiu II, 

842 ZN ve Stadiu III, 518 případů ve Stadiu IV a 248 nádorů s neznámým klinickým 

stadiem. Celková prevalence diagnózy pro rok 2018 je odhadována na 91 468 zhoubných 

nádorů prsu. Počet pacientek léčených protinádorovou terapií se v roce 2018 

pravděpodobně zvýší o dalších 8 031 žen se zhoubných nádorem prsu, v 1 169 případech 
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se bude jednat o relapsy a progrese u pacientek diagnostikovaných v předchozích letech 

[16]. 

1.1.2 Klinická stádia zhoubných nádorů prsu 

Graf č.2 zobrazuje časový vývoj procentuálního zastoupení klinických stadií. 

Klinická stadia jsou určována na základě TNM klasifikace platné v době stanovení 

diagnózy pacientky. Na grafu lze sledovat trend zvyšování podílu zastoupení zhoubných 

nádorů prsu v klinickém Stadiu I. Již v roce 2011 dosáhl podíl Stadia I 40% hranice 

detekce. Relativní doba pětiletého přežití pacientek se ZN v klinickém Stadiu I je takřka 

stoprocentní. Při časném záchytu hraje jednu z klíčových rolí právě screeningový 

program – více než 40 % všech ZN prsu v české populaci je zachyceno screeningem. 

Podle dat Institutu biostatistiky a analýzy, LF MU jsou screeningem zachyceny až tři 

čtvrtiny (74,6 %) zhoubných nádorů v klinickém Stadiu I [13, 14, 17]. 
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1.2 Organizované screeningové programy 

Téměř polovině případů onemocnění rakovinou lze předcházet opatřeními a zásahy 

zaměřenými na prevenci a zmírňování rizika vzniku tohoto onemocnění. Jedním 

z hlavních zásahů proti předčasným úmrtím je zajištění časné a vhodné detekce a rychlé 

léčby běžně vyskytujících se druhů rakoviny v populaci [3].  

Pokud jsou screeningové programy správně organizovány představují vysoce účinný 

nástroj při snižování úmrtnosti na rakovinu prsu, děložního čípku nebo kolorektálního 

karcinomu. V roce 2012 na tyto tři druhy rakoviny zemřelo v Evropské unii až 256 670 

mužů a žen. Zavedením organizovaného populačního screeningu s jasně definovanou 

věkovou skupinou obyvatelstva, screeningovým intervalem, kvalifikovaným řízením  

a dozorem a komplexním zabezpečením kvality na všech úrovních lze prokazatelně snížit 

populační zátěž těchto onemocnění. Aby byl program brán jako organizovaný 

screeningový program musí existovat veřejná screeningová strategie dokumentovaná 

v zákoně, oficiálním nařízení, rozhodnutí, směrnici či doporučení. Tyto programy by měli 

být financovány z veřejných zdrojů. Všechna data týkající se screeningového programu 

jsou shromažďována a musí být dostupná. V mnoha zemích existuje množství 

neprogramovaných vyšetření pro časný záchyt onemocnění, které jsou často označovány 

jako „šedý“ screening. Některým státům Evropské unie se již podařilo významně snížit 

úmrtnost související s rakovinou prostřednictvím organizovaných populačních 

screeningových programů [3].  

1.3 Program mamografického screeningu v České republice 

O potřebě screeningového programu se v České republice začalo přemýšlet již  

na začátku 90. let 20. století. Impulzem proto byly pozitivní zprávy o výsledcích  

ze zemí s již zavedeným screeningovým programem a mamografie u žen bez zjevných 

příznaků užívající hormonální substituční léčbu. Tento šedý screening významně ovlivnil 

stoupající incidenci ZN prsu od poloviny 90. let 20. století, docházelo také k častějším 

záchytům minimálně invazivních nádorů a karcinomů in situ [13]. 

O organizované podobě screeningu karcinomu prsu se v u nás začalo uvažovat  

na podzim roku 2002. Za těmito úvahami stála obnovená Komise pro screening nádorů 

prsu Ministerstva zdravotnictví ČR. Byla stanovena Komise odborníků pro mamární 

diagnostiku (KOMD), která zastávala odbornou garanci budoucího screeningového 

programu a stala se hlavním legislativním partnerem Komise MZ ČR. Začalo se jednat  

o budoucí podobě a fungování akreditovaných center a implementaci indikátorů kvality 

programu [13].  

Po několika letech příprav byl 9. 9. 2002 zahájen Program pro screening karcinomu 

prsu České republiky. Hlavním cílem programu je poskytnout ženám v České republice 

kvalifikované mamografické vyšetření prsu v centrech (v současnosti 72 center po celé 

ČR) zaručující moderní, specializované a kvalifikované přístupy v oblasti diagnostiky 



 

18 

 

karcinomu prsu. Každé z těchto zařízení musí ročně vyšetřit alespoň 6 tisíc žen  

a zároveň jejich objednací doby nesmí být delší než 1 měsíc, delší čekací doby mohou 

zapříčinit odebrání osvědčení. Program je od zahájení organizovaný s určenými pravidly. 

Důležitou část screeningového programu představuje informační podpora hodnotící 

dopad screeningového programu na cílenou populaci. Jako cílová skupina populace byly 

vybrány ženy ve věku od 45-69 let, v roce 2010 byla horní věková hranice zrušena  

a program je určen pro všechny ženy od 45 let, jedinou výjimku tvoří ženy pojištěné  

u Oborové zdravotní pojišťovny (207), u kterých je věková hranice snížena na 40 let. 

Screeningovým intervalem jsou 2 roky. Pro podporu celkového pokrytí screeningem bylo 

v roce 2014 zahájeno adresné zvaní žen do programu [13, 18, 19, 20]. 

1.3.1 Vyšetřovací metody screeningu karcinomu prsu 

Je přesně definován obsah mamografického screeningového vyšetření: 

a. ,,sběr anamnestických údajů nutných pro správné provedení  

a vyhodnocení vyšetření a pro selekci žen s velmi vysokým rizikem k dispenzarizaci 

ve speciálních poradnách. Indikace ke genetickému vyšetření ve specializovaných 

poradnách a způsob (metody, intervaly) vyšetřování žen s velmi vysokým rizikem 

doporučuje KOMD a AMA v konsenzu s Českou gynekologickou a porodnickou 

společností ČLS JEP a Českou onkologickou společností ČLS JEP, 

b. vlastní analogovou či digitální screeningovou mamografii v projekcích 

kraniokaudální a mediolaterální šikmé (45°), 

c. v případě nejednoznačného, podezřelého či pozitivního nálezu další doplňující 

metody, zejména ultrasonografii prsu, cílené klinické vyšetření, mamografii ve 

speciálních projekcích, cílenou mamografii s bodovou kompresí, mamografii se 

zvětšením a cílenou punkční biopsií (core-cut či vakuovou), 

d. hodnocení snímků druhým radiologem (druhé čtení) [18]. 

V zájmu zjištění výsledku v co nejkratší době v případech uvedených v odstavci 1 pod 

bodem c) určuje a bez prodlení indikuje jednotlivé doplňující vyšetřovací metody radiolog 

screeningového centra, který plně zodpovídá za kvalitu provedených vyšetření a za 

zajištění následné péče v případě zjištění z hlediska malignity pozitivního výsledku [18, 

20].“ 

1.3.2 Věcné a technické vybavení screeningového pracoviště 

Věcné a technické vybavení mamografického pracoviště je uvedeno ve Vyhlášce  

č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických 

zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Požadavky jsou rozděleny na požadavky 

společné a zvláštní. Screeningové pracoviště je zřízeno jako uzavřené oddělení, u kterého 

je zakázán vstup nepovolaným osobám. Jednotlivá pracoviště mohou být spojena do 

funkčních celků a navzájem sdílet vedlejší provozní prostory, kterými jsou např. prostory 
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pro skladování zdravotnického materiálu, prostory pro skladování prádla, prostor pro 

odpočinek aj. Základními provozními prostory jsou vyšetřovna nebo ozařovna 

s mamografickým přístrojem, čekárna, WC a přípravna pro pacienty, umývárna 

instrumentária, prostor pro příjem žádanek, prostory pro zpracování, popis a vyhodnocení 

snímků, sklad a archiv zdravotnické dokumentace, pokud jsou zřízeny. Mamografické 

pracoviště musí být vybaveno mamografickým přístrojem, systémem pro čtení 

digitálního nebo analogového zobrazení a archivem obrazové dokumentace [21]. 

Mamografii lze provádět pouze na přístrojích s přímou digitální technikou. Jak první, 

tak druhé čtení nálezu musí být prováděno na mamografické diagnostické stanici 

s alespoň dvěma monitory s rozlišením minimálně 5 MP. Přístroj nesmí být starší osmi 

let, musí být pravidelně kontrolován a kalibrován [22]. 

Podmínky jsou také kladeny na personální zajištění, zejména na vzdělání 

zdravotnických pracovníků. První a druhé čtení mamografických snímků provádějí 

minimálně dva lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru radiologie a zobrazovací 

metody nebo s II. atestací v oboru radiodiagnostika. Alespoň jeden z radiologů musí být 

v zařízení zaměstnán na 0,7 úvazku. Radiolog by měl za každý rok ohodnotit alespoň 5 

tisíc snímků, včetně druhého čtení. Lékaři musí prokazatelně v posledních 3 letech 

odečíst alespoň 5 tisíc snímků ročně a musí ročně absolvovat alespoň 3 semináře 

zaměřené na mamární diagnostiku a screening. Na oddělení musí být zaměstnány alespoň 

dva registrovaní radiologičtí asistenti, alespoň jeden z nich musí absolvovat certifikovaný 

kurz zaměřený na mamární diagnostiku nebo získat specializaci v mamární diagnostice 

[22]. 

1.3.3 Laboratorní metody  

Jedná se zejména o zpracování a vyšetření bioptických vzorků prsu. Vzorky lze podle 

typu odběru rozčlenit na vzorky primárně diagnostické a definitivně diagnostické. 

Primárně diagnostické, mezi které řadíme punkční a excisní biopsii sloužící zejména  

ke stanovení nebo potvrzení diagnózy. Nejčastěji používanou biopsií je core cut, core 

needle a tru cut biopsie. Excisní biopsie se provádějí pouze ve výjimečných případech. 

V případě definitivně diagnostických vzorků se jedná o odstranění části nebo celého prsu 

(lumpektomie, kvadrantektomie, jednoduché a radikální mastektomie), ve které  

se léze nachází [23]. 

Core cute biopsie 

V současnosti nejpoužívanější diagnostická metoda umožňující stanovení diagnózy 

bez nutnosti otevřené excize prsu. Tkáň pro histologické vyšetření  

je odebírána speciální silnou jehlou. Bioptický vzorek umožňuje klasifikaci karcinomu, 

vyšetření histologické struktury, grading a imunohistochemické vyšetření markerů 

prediktivní onkologické diagnostiky [24].  
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Lumpektomie a kvandrantektomie 

Operační zákrok, při kterém je odstraněna léze s dostatečným okrajem nepostižené 

tkáně. V případě kvadrantektomie je odstraněna čtvrtina prsu. Jedná se o takzvané šetřící 

či záchovné operace, kdy je prs je při zákroku zachován [25].  

Mastektomie 

Radikální operační zákrok, při kterém je odstraněn celý prs (ablace). Existuje několik 

typů mastektomií, při nejradikálnějším zákroku jsou s prsem odstraněny oba prsní svaly, 

tuková a lymfatická tkáň všech tří stupňů axily technikou en block. Současně je 

odstraněno i nervové zásobení zastoupené nervem thoracicus longus [25]. Při histologii 

je vyšetřen jak tumor, tak lymfatické uzliny z axiální krajiny, kůže a bradavka [24]. 

Axilární disekce 

Chirurgické odstranění lymfatické tkáně s uzlinami I. a II. etáže z axily. Hlavním 

úkolem vyšetření je zjištění počtu lymfatických uzlin a počet uzlin s metastázemi (uvádí 

se poměr negativních a pozitivních). Dále se zjišťuje, o jaký typ metastázy se jedná 

(izolované nádorové buňky, makrometastáza, mikrometastáza) a prorůstání metastáz  

do okolní tkáně [24]. 

Další součástí laboratorního vyšetření je vyšetření exprese hormonálních receptorů 

(estrogenových, progesteronových) a HER-2 receptorů u všech nově diagnostikovaných 

zhoubných nádorů prsu [24]. 

1.3.4 Věcné a technické vybavení laboratorního pracoviště 

Podle vyhlášky č. 92/2012 Sb. musí být každá histopatologická laboratoř zařízena 

minimálně tímto vybavením: umyvadlo nebo výlevka, laboratorní stůl a přikrajovací stůl 

s odsáváním, přístroje pro odvodňování materiálu a zalévaní do parafínu, termostat, 

vyhřívací plotna, chladící zařízení a mrazící box, pH metr a laboratorní váhy. Dále 

mikrotomem pro krájení histopatologických řezů, laboratorním mikroskopem, 

ultramikrotomem a elektronovým mikroskopem, cyklátorem, fluorescenčním 

mikroskopem, laminárním boxem, přístrojem pro recyklaci roztoků, kryostatem  

a odstředivkou [21].  

1.3.5 Výsledky screeningového programu karcinomu prsu 

Screeningový program na konci roku 2017 dosáhl významného pokrytí v cílové 

skupině populace (ženy ve věku 45-69 let: 1 744 035 žen). Specializovaná centra poskytla 

od startu programu 7 609 269 screeningových mamografií. Z tabulky vyplývá, že počet 

mamografií postupně stoupá, kromě roku 2015, kdy je zaznamenán lehký pokles, který 

může být s největší pravděpodobností zapříčiněn adresným zvaním v roce 2014  

a dvouletým screeningovým intervalem. Lze předpokládat, že většina žen zareagovala na 

pozvání v roce 2014 (pozváno bylo 342 570 žen – 23,9 % z více než 1,8 milionu žen 
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v cílené populaci) a k dalšímu vyšetření se opakovaně dostavila až v roce 2016. Bylo 

dosaženo nadpolovičního pokrytí žen ve věku 45-69 let, přesná hodnota pokrytí je 63,1 

%. V posledních letech (2013 až 2016) se pokrytí stabilizovalo a pohybuje se nad hranicí 

60 %. V 40 487 případech byl mamografií nalezen zhoubný nádor prsu, převážná část 

karcinomů in situ (10,9 %) a karcinomů v I. Stadiu (66 %) s úspěšnými výsledky léčby 

[15, 19, 26, 27]. 

Tabulka 2: Časový vývoj základních charakteristik screeningového programu [15] 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Počet vyšetřených žen 601 635 648 927 680 159 674 519 694 693 704 031 

Počet zachycených karcinomů 3 316 3 616 3 803 3 827 3 999 3 905 

Detekční míra (na 1 000 žen) 5,5 5,6 5,6 5,7 5,8 5,5 

Počet žen s diagnózou 
      

Ca in situ 364 400 425 441 445 427 

T1 2 110 2 306 2 468 2 507 2 649 2 578 

T2 323 357 392 410 407 427 

T3 13 22 27 22 31 23 

T4 8 9 12 14 11 16 

Nádor modifikovaný léčbou 104 105 117 135 145 117 

Neznámá velikost 394 417 362 298 311 317 

 

Indikátory kvality screeningového programu 

Indikátory kvality používané v podmínkách českého screeningového programu 

odpovídají a vycházejí z mezinárodního standardu European Guidelines for Quality 

Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis [28].  

Jednotlivé indikátory kvality hodnotí zejména schopnost zachytit (senzitivita)  

a vyloučit (specificita) přítomnost nádorového onemocnění, hodnotí účinnost předčasné 

a časné diagnostiky onemocnění. Klíčovým indikátorem je ochota žen účastnit  

se screeningového programu, tedy pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením. 

Informace a výsledné hodnoty jednotlivých indikátorů jsou pravidelně k dispozici, 

screeningová centra tak získávají zpětnou vazbu, která je podkladem pro interní analýzu 

a srovnání s ostatními pracovišti. Souhrn indikátorů je uveden v tabulce č.3 [28, 29]. 

Tabulka 3: Časné indikátory kvality používané v Národním programu screeningu karcinomu prsu v České 

republice [28] 

1. Účast žen 

- pokrytí cílové populace screeningovým vyšetřením 

 

2. Indikátory objemu 

- počet žen vyšetřených v daném centru 

- počet karcinomů detekovaných v daném centru 

 

3. Indikátory kvality screeningového procesu 

a. validita screeningového testu (senzitivita a specificita) 
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- detekční míra (detection rate, počet žen s diagnózou zhoubného nádoru prsu na 1 000  

vyšetření) 

- podíl doplňujících vyšetření (further assessment rate) 

- podíl pozvání na doplňující vyšetření (recall rate, podíl vyšetřených žen, které byly 

opětovně pozvány do centra na doplňující vyšetření) 

b. předoperační diagnostika 

- poměr počtu benigních a maligních otevřených biopsií 

c. prognostické faktory nalezených nádorů 

- podíl pokročilých zhoubných nádorů (TNM stadium II a více) 

- podíl invazivních zhoubných nádorů 

- podíl pN0 zhoubných nádorů mezi invazivními 

- podíl minimálních zhoubných nádorů (do 10 mm) mezi invazivními 

 

V roce 2017 bylo ve věkové skupině žen 45 let a více provedeno celkem 683 678 

screeningových mamografií. Indikátor detekce je závislý zejména na věku pacientky  

a pořadí vyšetření. Je patrné, že detekce je výraznější u starších žen u prvního vyšetření 

[15]. 
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Indikátor podílu doplňujících vyšetření je závislý zejména na věku a pořadí vyšetření 

pacientky. Z grafu č.4 vyplývá, že doplňující vyšetření je častěji indikováno u mladších 

žen při první návštěvě mamografického centra [15]. 

1.4 Program mamografického screeningu v zahraničí 

Rakovina prsu představuje zásadní celosvětový problém. Karcinom prsu  

je celosvětově nejčastější onemocnění postihující ženy a také hlavní příčinou úmrtí  

na rakovinu u žen. Stále se zvyšuje počet nově diagnostikovaných případů a také míra 

úmrtnosti. V roce 2012 bylo v Evropské unii diagnostikováno 361 608 nových případů 

karcinomu prsu, v roce 2015 se incidence zvýšila o další 3,4 % (373 733). V roce 2012 

v souvislosti s karcinomem prsu zemřelo 91 585 žen, v roce 2015 se mortalita zvýšila  

o 4,1 % [30, 31]. 

V roce 2016 má již 25 z 28 členských států Evropské unie (kromě Bulharska, 

Slovenska a Řecka) dokončený a fungující organizovaný screeningový program 

karcinomu prsu. Ve světě byl v roce 1977 poprvé zahájen program screeningu karcinomu 

prsu v Japonsku. V EU byl v roce 1987 program zahájen ve Finsku, v dalších letech bylo 

Finsko následováno Vekou Británií a Nizozemskem. Cílová věková skupina žen pro 

populační screening byla stanovena na věk od 50 do 69 let. Pouze v Estonsku je nižší 

horní věková hranice 50 až 64 let. Screeningový interval byl stanoven na 2 roky (kromě 

Malty a Spojeného království 3 roky). Jako vyšetřovací metoda je ve většině zemí 

používaná mamografie ve dvou projekcích čtená dvěma nezávislými radiology. Ve všech 

státech EU s probíhajícím screeningovým program je program stanoven zákonem nebo 

oficiálním doporučením. Ve všech zemích EU krom Lucemburska a Portugalska je 
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Obrázek 4: Podíl doplňujících vyšetření dle věku/pořadí vyšetření [15] 
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program financován z veřejných zdrojů. Ženy jsou k vyšetření zvány prostřednictvím 

písemných pozvánek, v Litvě, v Portugalsku a Rumunsku jsou zvány prostřednictvím 

primární zdravotní péče (prostřednictvím praktického lékaře) [3, 31, 32, 33, 34].   

V oblasti hodnocení kvality screeningového programu je jedním z důležitých 

ukazatelů míra účasti, tedy procento vyšetřených žen z celkového počtu k vyšetření 

pozvaných žen. Podle dat poskytnutých členskými státy Evropské unie byla účast žen 

v roce 2016 ve věkové skupině 45–49 let 68,9 %, ve věkové skupině 50–69 let 60,2 % 

z téměř 24 milionu pozvánek a ve věkové skupině 70–74 let 60,4 %. Ve věkové skupině 

50–69 let byla nejvyšší míra účasti na programu v Dánsku, kde dosáhla až 83,5 %  

a nejnižší ve Valonsku v Belgii jen 6,2 %. Průměrná evropská hodnota byla pod 70 % 

(nižší než stanovená přijatelná míra účasti) [3]. 

Prostřednictvím národních programů screeningu karcinomu prsu se ve státech EU 

daří neustále snižovat úmrtnost, je odhadováno snížení úmrtnosti až o 40 % u žen  

ve věku od 50 do 69 let (ročně o 1-9 %). U žen ve věku 40-49 let a 70-74 let je také 

sledován trend postupného snižování úmrtnosti. Daří se také snižovat riziko falešně 

pozitivního výsledku vyšetření (nadměrná diagnóza, 4-11 %) např. Ve velké Británii  

se riziko falešně pozitivního výsledku pohybuje okolo 0,7 %. [31, 35, 36, 37]. 

Tabulka 4: Základní charakteristiky screeningových programů v zahraničí [33] 

 

Start 

programu 

Detekční 

metoda 

Věková 

skupina 

žen 

Screeningový 

interval 

Míra 

účasti 

(2010) 

Česká republika 2002 DM  45-70+ 2 roky  

Dánsko 1991 DM 50-69 2 roky 73 % 

Finsko 1987 DM 50-64 2 roky 85 % 

Francie 1989 MM, DM, CBE 50-74 2 roky 52,30 % 

Itálie 2002 MM, DM 50-69 2 roky 60,50 % 

Lucembursko 1992 DM 50-69 2 roky 64 % 

Nizozemsko 1989 MM, DM 50-74 2 roky 80,70 % 

Norsko 1996 DM 50-69 2 roky 76 % 

Polsko 2006 MM, DM 50-69 2 roky 39 % 

Portugalsko 1990, 1997 DM 45-69 2 roky 60,70 % 

Španělsko 1990, 1995 MM, DM 45-69 2 roky 76 % 

Velká Británie 1988 MM, DM 50-69 3 roky 73,30 % 
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1.5 Nákladové analýzy související se screeningovým 
programem  

Přestože je rakovina prsu v souvislosti s analýzami nákladů a účinnosti nejčastěji 

studovanou rakovinou, v současné době neexistuje v České republice ani ve světě studie, 

která by shrnovala účinnost a náklady na screeningový program karcinomu prsu 

z perspektivy poskytovatele služby screeningového programu. Jsou dostupné zejména 

studie zabývající se vyčíslením nákladů léčby jednotlivých stadií karcinomu prsu. 

Nalezené studie se zaměřují zejména na studie nákladové efektivity (cost – effectiveness) 

a studie nákladů a užitečnosti (cost-utility) v souvislosti se screeningem karcinomu prsu. 

Tyto studie jsou dostupné například z Nizozemí, Španělska (Baskitcko), Velké Británie  

a Walesu nebo Kalifornie. Jedná se o studie vyčíslují náklady z pohledu celého 

zdravotního systému. Studie, které by vyčíslovaly náklady jednotlivých zdravotnických 

zařízení v souvislosti se screeningem karcinomu prsu se nepodařilo vyhledat. Rakovina 

prsu je pro svou prevalenci ve světové populaci žen významným zdrojem nákladů ve 

zdravotnictví. Náklady na screening a léčbu karcinomu představují až 20 % všech 

nákladů v onkologii [38, 39]. 

V Nizozemí byla v roce 2018 vydána studie zabývající se nákladovou efektivitou 

diagnostiky a léčby rakoviny prsu u pacientek léčených v nemocnici a pacientek léčených 

pod dohledem zakotveným v tzv. komunitním národním systému programu screeningu 

karcinomu prsu (NBCSP). Byly vybrány ženy s pozitivní diagnózou ve věku 50-75 let, 

které byly mezi lety 2003-2006 screeningově vyšetřeny (celkem 14 093 žen). Ženy byly 

rozděleny do dvou skupin, ženy s nízkým rizikem a ženy s vysokým rizikem. Do skupiny 

s nízkým rizikem byly zařazeny ženy s nádory I. stupně, bez postižení uzlin a bez 

hormonální léčby. Do skupiny s vysokým rizikem byly zařazeny ženy s nádory III. stupně 

a výš s postižením uzlin a léčeny hormonální terapií. Byly uvedeny průměrné náklady na 

nemocniční mamografii, které byly vypočteny z veřejně dostupných ceníků nemocnic. 

Náklady na mamografii provedenou v nemocnici byly stanoveny na 82 EUR na ženu. 

Náklady na jedno screeningové vyšetření byly odhadnuty na 64 EUR na ženu, data byla 

získána z oficiálních internetových stránek screeningového programu a vypočtena jako 

podíl celkových nákladů na program a počtu vyšetřených žen během jednoho roku. 

V případě falešně pozitivní diagnózy a indikace dalších diagnostických vyšetření náklady 

činí 927 EUR na ženu. Náklady na léčbu karcinomu prsu při včasné (detekováno do 

jednoho roku od vzniku) a pozdní detekci karcinomu byly stanoveny na 9 705 EUR  

a 15 515 EUR na ženu (včasná detekce: intenzivní radioterapie 9 705 EUR, pozdní 

detekce: intenzivní radioterapie 9 705 EUR + mastektomie 5 809 EUR). Celkové náklady 

strategie založené na NBCSP činily 1 271 666 EUR a náklady založené na nemocniční 

strategii 2 688 302 EUR [40]. 

Pro norskou studii, která hodnotí desetileté náklady na léčbu rakovinu prsu bylo 

vybráno celkem 16 045 pacientek ve věku 50 až 69 let, kterým byla mezi roky 1999  

a 2009 diagnostikována rakovina prsu v různých stadiích. Průměrné desetileté náklady na 
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léčbu karcinomu prsu byly stanoveny na 31 940 EUR. U karcinomů zjištěných 

screeningem byly celkové náklady v porovnání s náklady na léčbu u karcinomů zjištěných 

jiným způsobem než screeningem výrazně nižší (30 730 a 36 230 EUR). Náklady na léčbu 

karcinomu v I. stadiu činí 15 740 EUR, v II. stadiu 23 570 EUR, ve třetím stádiu 46 550 

EUR a ve IV. Stadiu 55 230 EUR [41]. 

Cílem další studie bylo analyzovat, zda by rozšíření screeningu na ženy starších 70 

let představovalo nákladově efektivní využití finančních zdrojů v Anglii a Walesu. 

Náklady na screening, diagnostiku a léčbu karcinomu prsu shrnuje tabulka č.5 [43].  

Tabulka 5: Náklady na screening, diagnostiku a léčbu rakoviny prsu [43] 

Primární léčba rakoviny prsu náklady 

Mastektomie 2 937 £ 

Široká místní excize 2 519 £ 

Operační biopsie sentinelové lymfatické uzliny  3 355 £ 

Axilární disekce lymfatických uzlin bez biopsie 3 914 £ 

Axilární disekce lymfatických uzlin s biopsií 5 345 £ 

Radioterapie 2 288 £ 

Hormonální terapie (rok) 1 002 £ 

Chemoterapie 8 788 £ 

Následná vyšetření po stanovení diagnózy   

Konzultace s lékařem 99 £ 

Mamografie 44,6 £ 

Léčba recidiv a paliativní péče  

Opakovaná léčba 18 018 £ 

Paliativní péče 3 228 £ 

Náklady spojené se screeningovým programem  

Screening 14,9 £ 

Pozvánky na screeningová vyšetření 11,9 £ 

Pozvání na další vyšetření 183,5 £ 

Fine-needle biopsie 271 £ 

Ultrazvuková kontrola 71 £ 

 

V roce 2016 byla ve Španělsku (severní Baskicko) vydána studie, která měla 

vyhodnotit screeningový program karcinomu prsu z pohledu nákladové efektivity  

a dopadu na rozpočet v roce 1996 až 2011. Byly sledovány celkové náklady karcinomu 

prsu (screening, diagnostika a léčba). Do studie byly zařazeny všechny ženy vyšetřené  

v letech 1996 až 2011. Ženy byly rozděleny do 4 skupin podle stadia karcinomu. Náklady 

na screeningovou mamografii byly vyčísleny na 42,27 EUR. Náklady dalších 

diagnostických testů jako echografie, needle biopsie nebo excizní biopsie byly stanoveny 

na 44,14 EUR, 127,46 EUR a 2 594 EUR. Náklady na léčbu karcinomu prsu byly 

rozděleny do dvou skupin; primární a sekundární náklady. Primární náklady zahrnují 

chirurgickou léčbu, radioterapii a chemoterapii na jednoho pacienta za rok. Primární 

náklady pro skupinu 0 činí 9 838 EUR, pro skupinu I. 17 273 EUR, pro skupinu II. 22 145 
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EUR a pro skupinu III. 28 776 EUR. Do skupiny sekundárních nákladů byly zahrnuty 

lékařské konzultace a farmakologická léčba. Pro skupinu 0 byly vyčísleny na 172 EUR, 

908 EUR pro skupinu I., 1 994 EUR pro skupinu II. a 1 166 EUR u skupiny III. 

Screeningový program v tomto období zahrnoval náklady ve výši 1 127 000 EUR [42].  

Jediná dohledaná studie v České republice zabývající se náklady souvisejícími 

s karcinomem prsu vyčísluje pouze náklady na léčbu jednotlivých stadií karcinomu prsu. 

V roce 2004 byly odhadnuty náklady na léčbu jednotlivých stadií karcinomu prsu. 

Náklady rostou v souvislosti se stadiem karcinomu, nákladnější jsou karcinomy  

ve vyšším stadiu, které si vyžadují častější hospitalizace. Náklady na léčbu karcinomu 

prsu v I. stadiu činily 51 124 Kč, v II. stadiu 63 027 Kč, ve stadiu III. 97 668 Kč a ve IV. 

stadiu 123 139 Kč za rok na jednu ženu [39]. 
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2 Teoretické základy práce 

Každý screeningový program musí splňovat dvě podmínky, musí být klinicky 

efektivní, ale také nákladově efektivní. Cílem praktické části diplomové práce je 

stanovení ekonomické bilance pro poskytovatele screeningového programu karcinomu 

prsu. Teoretická část práce je věnována ekonomickým veličinám, úhradovým 

mechanismům a jednotlivým metodám procesní analýzy. Tyto teoretické znalosti umožní 

identifikaci nákladů a výnosů souvisejících se screeningovým programem a jednotlivých 

procesů samotného screeningového vyšetření a zpracování bioptických vzorků 

v laboratoři. 

2.1 Náklady 

Náklady v peněžní hodnotě (Kč) vyjadřují všechny vstupy organizace spotřebované 

v souvislosti s produkcí výrobků, v souvislosti se zdravotnickými zařízeními s produkcí 

služeb (zdravotní péče). Organizací vynaložené zdroje za účelem získání výnosů. 

Vzájemné porovnání nákladů a výnosů tvoří hospodářský výsledek organizace. Každá 

organizace musí sledovat tok nákladů zejména v souvislosti s výnosy vždy za určité 

časové období. Toto sledování se nazývá tzv. časová souvislost mezi náklady a výnosy. 

Pro správné řízení a optimalizaci nákladů je předpokladem správné třídění nákladů, které 

lze provést dle několika hledisek. Náklady lze členit podle druhu, účelu (podle útvaru či 

výkonu), činnosti, původu vynaložených vstupů nebo v závislosti na změně objemu 

výroby [44, 45, 46]. 

2.1.1 Členění nákladů 

Jednou z nejběžněji používaných metod klasifikace nákladů je druhové členění 

nákladů. Náklady jsou děleny podle spotřebovaného vnějšího vstupu. Mezi nákladové 

druhy řadíme tyto položky: spotřeba materiálu a energie, externí služby, odpisy hmotného 

a nehmotného majetku, finanční náklady a osobní náklady (mzdy, sociální náklady aj.), 

které zpravidla tvoří největší nákladovou položku organizace. Nevýhodou druhové 

klasifikace nákladů je nemožnost přiřazení nákladů jednotlivým aktivitám a činnostem  

a jejich vazbu na výkony [45, 47]. 

Materiálové náklady  

Do těchto nákladů řadíme spotřebu materiálů (včetně léků a dalšího zdravotnického 

materiálu), energií a spotřebu externích služeb. V organizacích u těchto položek dochází 

k největšímu plýtvání [46, 49]. V nemocnicích za rok 2017 dosahovaly náklady na 

materiál částky až 49 mil. Kč, tato částka představuje 30,7 % z celkových nákladů 

nemocnic. Z celkového objemu materiálových nákladů představují 48,9 % náklady na 

léčiva, 36,3 % náklady na zdravotnický materiál a asi 2 % spotřeba energií [48].  
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Náklady na externí služby 

Do nákladů na externí služby řadíme např. náklady na telefonní poplatky, náklady na 

internetové služby, nájemné, poradenské služby aj. V souvislosti s externími službami 

využíváme také pojem outsourcing. Jedná se o výkony, které pro organizaci zajišťuje 

firma jiná. V nemocnicích se nejčastěji outsourcuje úklid, prádelní služby nebo zajištění 

stravování. Tyto služby představovaly 6,7 % všech nákladů v nemocnicích za rok 2017 

[48, 49]. 

Odpisy hmotného a nehmotného majetku  

Odpisy vyjadřují opotřebení majetku organizace. Pravidla pro odepisování majetku 

vycházejí ze zákona č. 586/1992 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů. Tento 

zákon rozděluje majetek do odpisových skupin [50]. Odpisy v roce 2017 tvořily 4,3 % 

nákladů nemocnic [48].  

Finanční náklady 

Ostatní finanční náklady zahrnují náklady, které souvisejí s finančními operacemi 

organizace. Úroky, poplatky, pojistně a další [47]. 

Osobní náklady 

Do této skupiny nákladů řadíme náklady vynaložené na mzdy a platy, provize 

zaměstnanců, část nákladů na odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance 

a další sociální náklady [46]. Osobní náklady lze dále dělit na přímé a nepřímé. Přímé 

osobní náklady jsou mzdy nebo platy zaměstnanců přímo podílejících se na určitém 

výkonu či službě. Nepřímé platy či mzdy zaměstnanců účastnících se na procesu pouze 

nepřímo, např. mzdy administrativních pracovníků nebo managementu organizace [51]. 

Osobní náklady tvoří největší nákladovou položku hospodaření nemocnic, v roce 2017 to 

bylo 77,6 mil Kč, tedy 48,4 % všech nákladů [48].  

Další možností kategorizace nákladů je členění nákladů podle jejich účelu, tzv. 

účelové třídění nákladů. Zachycuje vztah mezi náklady a účelem jejich vynaložení.  Tato 

možnost třídění nákladů používá ještě podrobnější členění, a to členění podle útvaru a 

výkonu. Útvarem je taková část podniku, která eviduje svoje náklady, výnosy, a tedy i 

zisk. Tyto útvary se nazývají střediska. V případě, že podnik nemá takováto střediska, 

jsou náklady tříděny podle výkonu, tj. kalkulační třídění [46].  

Třídění nákladů podle středisek umožňuje přesné určení místa vzniku nákladů  

a určuje, kdo je za jejich vznik odpovědný. Náklady, které lze jasně přiřadit určitému 

středisku se nazývají náklady jednicové, naopak náklady, které nelze s určitostí přiřadit 

označujeme jako náklady režijní. Režijní náklady jsou střediskám přiřazovány na základě 

určitého klíče. Patři sem náklady výrobní, správní, materiálové a náklady odbytové [46, 

51]. 
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Třídění nákladů podle výkonu umožňuje přesné sledování nákladů podle tzv. nositele 

nákladu, kterým bývá nejčastěji výrobek či služba. Rozděluje náklady na přímé  

a nepřímé. Přímé náklady lze jednoznačně vztáhnout na určitého nositele nákladu, naopak 

nepřímé náklady nemohou být jednoznačně přiřazeny k určité aktivitě. Tyto náklady mají 

podpůrný charakter a jsou společně vynakládány na více výkonů nebo zajišťují chod celé 

organizace. Typicky mezi přímé náklady řadíme spotřebovaný materiál na určitý výkon. 

Mezi nepřímé náklady patří odpisy majetku, náklady na správu nebo mzdy 

administrativních pracovníků. [46, 47, 52]. 

Poslední u uvedených možností je členění nákladů podle závislosti na změnách 

objemu výroby. Náklady jsou označovány jako náklady fixní a variabilní. Fixní náklady 

zůstávají bez ohledu na měnící se objem výroby konstantní, naopak variabilní se s těmito 

změnami mění. Tato změna může být pod proporcionální, proporcionální nebo 

nadproporcionální, záleží na rychlosti změny. Mezi variabilní náklady patří např. 

jednicové mzdy nebo jednicový materiál. Fixní náklady se často mění skokově až 

v souvislosti se změnou výrobní kapacity. Fixními náklady jsou odpisy majetku, nájemné 

nebo úroky z úvěru [46, 53]. 

2.1.2 Evidence nákladů 

Náklady organizace jsou evidovány v účetnictví. Na účetnictví lze pohlížet 

z několika úhlů, dělí se na finanční účetnictví, manažerské a nákladové účetnictví (dělení 

účetnictví není jednotné a u mnoha autorů se liší). Finanční účetnictví eviduje náklady 

podniku jako celek a slouží zejména externím uživatelům jako jsou banky nebo daňové 

orgány. Jeho podoba je upravena zákonem. Eviduje vlastní kapitál, dluhy, výnosy, 

náklady a výsledek hospodaření, souhrnně tedy aktiva podniku. Výstupem účetnictví je 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty podniku (výsledovka). Finanční účetnictví je také 

podkladem pro daňové účetnictví. Nákladové účetnictví slouží zejména pro 

vnitropodnikové účely. V současnosti spadá pod manažerské účetnictví. Manažerské 

účetnictví nepodléhá žádné právní úpravě nebo normám, je zcela v režii podniku. Eviduje 

náklady, výnosy ale i cash flow. Shrnuje informace z finančního a nákladového účetnictví 

a zajišťuje jejich soustavnou kontrolu [45, 54]. 

2.2 Výnosy 

Výsledky činnosti organizace představují výrobky či služby. Výnos je v ekonomii 

tedy definován jako peněžní částka získaná za výkony či služby organizace v určitém 

časovém období, bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. V organizaci 

výnosy slouží k úhradě nákladů, a daní a zajištění dalšího růstu organizace. Výnosy jsou 

členěny na provozní, finanční a ostatní výnosy.  Náklady společně s výkony jsou za dané 

časové období zachyceny ve výkazu zisku a ztráty (výsledovka) [45]. 
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Výnosy nemocnic tvoří platby za poskytnutou zdravotní péči od zdravotních 

pojišťoven a od samoplátců formou celkové úhrady nebo spoluúčasti. Převážná část 

zdravotní péče je proplácena prostřednictvím zdravotních pojišťoven, které finance 

získávají prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví. MZ rozděluje finance získané 

prostřednictvím povinného zdravotního pojištění jednotlivým pojišťovnám [55]. 

2.2.1 Úhradové mechanismy 

V systému existuje několik typů úhradových mechanismů, které se navzájem liší 

použitím ve zdravotnických zařízeních a způsobem výpočtu. V praxi jsou nejčastěji 

využívány tyto formy úhrad: platba za diagnózu, kapitační platba (kapitačně-výkonová 

platba), platba za výkon a paušální platba za ošetřovací den [55]. 

DRG 

DRG (Diagnosis Related Group) je metodou proplácení zdravotní péče, která je 

využívána v oblasti akutní lůžkové péče. Jedná se o platbu za diagnózu. Vytváří 

klasifikační systém klinických případů a umožňující vzájemné porovnání v oblasti 

náročnosti na zdroje. Konečná platba je výsledkem násobku průměrné úhrady za 

hospitalizaci a relativní váhy. Dále je DRG nástrojem pro řízení nemocnic nebo 

ukazatelem kvality zdravotní péče [56].  

Kapitační platba 

Metoda využívána pro určení výše platby u praktických lékařů. Často bývá 

kombinována s platbou za výkon, tedy kapitačně-výkonová platba. Výše úhrady je dána 

počtem registrovaných pacientů. Kapitační platba je násobkem kapitace a počtu 

registrovaných pacientů. Základní kapitační platba je násobena indexem zohledňujícím 

náročnost péče v jednotlivých věkových kategoriích. Nejvyšší index je u dětí do čtyř let 

a seniorů starších 85 let [56]. 

Platba za výkon 

Platba za výkon je určena pro úhradu jednotlivých výkonů u gynekologů  

a stomatologů, v ambulantní péči, domácí péči nebo fyzioterapii. Principem je rozložení 

péče na jednotlivé výkony. Částka, kterou zdravotnické zařízení získá za určitý výkon, je 

násobkem počtu bodů a hodnoty bodů. Veličina počet bodů obsahuje náklady na přímo 

spotřebovaný materiál a léčiva a zvlášť účtovaný materiál a léčiva, mzdové náklady 

nositele výkonu (nejvýše odborně účastněného pracovníka), přístrojové náklady a režijní 

náklady. Počet bodů pro jednotlivé odbornosti je stanoven vyhláškou č. 134/1998 Sb. 

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů  

s bodovými hodnotami. Hodnoty bodů za určité výkony jsou uvedeny v úhradové 

vyhlášce, tedy vyhláška č. 353/2017 Sb. Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad 

hrazených služeb a regulační omezení pro rok 2018 [57, 58, 59, 60]. 
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Pro rok 2018 je hodnota bodu pro odbornost 806 – mamografický screening 

stanovena na 1,03 Kč a pro odbornost 823 – laboratoř patologie 0,71 Kč pro držitele 

Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL  

v hodnoceném období. Hodnoty bodu za určité výkony, výše úhrad zdravotních služeb  

a regulační omezení jsou pro následující rok stanoveny Dohodovacím řízením. Institut 

Dohodovacího řízení je svoláván Ministerstvem zdravotnictví a účastní se ho statutární 

zástupci zdravotních a zaměstnaneckých pojišťoven a zástupci profesních sdružení 

poskytovatelů. V roce 2017 řízení předsedá Všeobecná zdravotní pojišťovna [59, 60, 61]. 

Paušální platba za ošetřovací den 

Tato metoda je využívána v oblasti dlouhodobé a následné péče, lázeňské péče a péče 

v psychiatrii. Platba pokrývá náklady spojené s jednodenním pobytem pacienta na lůžku, 

jedná se o násobek počtu dní a platby za den [56]. 

2.3 Procesní řízení 

Procesní řízení neboli Business Process Management (BPM) je velmi obsáhlý pojem  

a v literatuře lze najít několik definic: 

„Procesním řízením se rozumí řízení firmy takovým způsobem, v němž business 

procesy hrají klíčovou roli [62].“ 

„Procesní řízení znamená komplexní pojem pro nové cílově orientované přístupy 

neustálého zlepšování vnitřních a vnějších procesů s využitím metod a prostředků 

mateřských funkcí [63].“ 

„Systémy, postupy, metody a nástroje trvalého zajištění maximální výkonnosti  

a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů, které vycházejí z jasně 

definované strategie organizace a jejich cílem je naplnit stanovené strategické cíle [64].“  

Procesní řízení vyžaduje dodržování několika zásad; vyžaduje nejvyšší pozornost 

managementu organizace, definování a popis jednotlivých procesů v organizaci, určení 

procesů na základě vstupů, činností a výstupů, určení odpovědné osoby zaručující 

správný průběh procesu, zvolení systému hodnocení procesů [64].  

Procesní řízení přináší organizacím několik benefitů; využití týmové práce, učí 

odpovědnosti za průběh procesu a motivaci, rozšiřování znalostí, včasné odhalení  

a odstranění případných problémů, eliminace zbytečných činností, nové způsoby 

zavádění manažerských funkcí, zainteresování zákazníků, umožnění zákazníkům podílet 

se na procesech a jejich kontrole [64].  

Základním prvkem procesního řízení je proces. Proces je definován jako: „série 

logicky souvisejících činností a úkonů, jejichž prostřednictvím – jsou-li postupně 

vykonávány – má být vytvořen předem definovaný soubor výsledků.“ Procesem je tedy 

každá činnost, úkol nebo aktivita vedoucí k požadovanému cíli. Jednotlivé procesy 



 

33 

 

vstupují do interakce a vzájemně se ovlivňují.  Procesem je také označována transformace 

přeměňující jednotlivé vstupy na výstupy [65]. 

2.3.1 Členění procesů 

Jednotlivé postupy při členění procesů v praxi se výrazně liší podle pojetí 

jednotlivých autorů.  

Procesní trojúhelník Edwardse a Pepparda 

Tento způsob členění procesů rozeznává čtyři druhy podnikových procesů, jsou  

to konkurenční, infrastruktury, klíčové a podpůrné procesy. Konkurenční procesy se pojí 

zejména s ovlivňováním konkurence. Odpovídají určité strategii firmy (např. rychlé 

uvedení výrobku na trh). Procesy infrastruktury spoluvytvářejí základ pro budoucí 

efektivnost firmy v oboru, v kterém podniká. Jedná se zejména o rozvoj lidských zdrojů, 

postupů a technologií. Klíčové procesy jsou hodnoceny dalšími zainteresovanými 

osobami, které ale nemají přímý vliv na tvorbu konkurenční strategie firmy (dodavatelé, 

akcionáři, zákazníci, zaměstnanci, ti, kteří mají na chodu společnosti určitý ,,zájem“). 

Mezi klíčové procesy lze také řadit např. legislativní nařízení vlády (podmínky pro vstup 

na daný trh). Podpůrné procesy jsou další aktivity podniku, které podporují dílčí procesy 

pro vyšší efektivnost a specializovanost firmy. Takovým to procesem může být například 

administrativa firmy, která je klíčová pro fungování konkurenčních, infrastrukturních  

a klíčových procesů [66]. 

Porterův model hodnotového řetězce 

Jedná se další způsob členění podnikových procesů znázorňující hodnotový řetězec 

společnosti. Často tvoří základ pro stanovení konkurenceschopnosti firmy a vytvoření 

SWOT analýzy. Podle Portera jsou procesy v organizaci děleny na primární a podpůrné. 

Primární procesy představují stěžejní podnikové procesy. Provozní procesy na jejichž 

konci je produkce výstupů pro zákazníka (výroba, logistika, prodej, služby, servis). 

Podpůrné procesy umožňují fungování primárních procesů (vrcholný management, řízení 

lidských zdrojů, marketing, výzkum a vývoj). Nedostatkem modelu je neschopnost 

pružně reagovat na nové potřeby zákazníka [66]. 

Procesní model-hodnotový řetězec 

Je doporučený následující postup: definice úplného hodnotového řetězce začínající 

inovačním procesem (stanovení současných a budoucích potřeb zákazníka), pokračuje 

provozním procesem (dodání výrobků a služeb zákazníkovy) a zakončený poprodejním 

servisem (služby, které přinášejí prodaným výrobkům přidanou hodnotu) [66].  

Scheerův Y model 

Způsob členění procesů určený zejména pro výrobní firmy. Poukazuje na propojení 

vlastní výroby, logistiky a prodeje. Znázorňuje spojitost operativního a dlouhodobého 
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řízení. Model má tvar otevřeného existenčního trojúhelníku, který znázorňuje schopnost 

firmy zachytit nový potenciál a otevřenost novým příležitostem [66]. 

Řídící, hlavní a podpůrné členění procesů 

U výše uvedených způsobů členění procesů nejsou přesně stanovena kritéria, podle 

kterých jsou procesy členěny. V případě normy ČSN EN ISO 9001:2015 jsou tato kritéria 

jasně definována. Podle této normy jsou procesy rozřazeny do tří skupin: řídící, hlavní  

a podpůrné procesy. Řídící procesy zajišťují stabilní výkonnost podniku. Do této 

kategorie řadíme strategické plánování nebo řízení kvality organizace. Procesy zajišťující 

kvalitní výrobu nebo služby nazýváme hlavní neboli klíčové procesy. Podpůrné procesy 

(interní procesy organizace) svým fungováním zajišťují hladký chod organizace, bez 

těchto procesů nemohou fungovat procesy hlavní [66]. 

Norma ISO 9001:2015 je dokumentem zaručující určitou úroveň kvality jak  

ve výrobních organizacích, tak ve zdravotnických organizacích. Z normy ISO 9001:2015 

pak vychází norma ISO 15189:2007 definující požadavky na kvalitu ve zdravotnických 

laboratořích. K procesnímu řízení je využívám PDCA cyklus [67].  

PDCA cyklus 

Demingův cyklus nebo PDCA cyklus je jedním ze základních manažerských přístupů 

k neustálému zlepšování kvality organizace (např. služeb, procesů, výroby). Jedná se o 

stanovený a cyklicky se opakující sled činností při zavádění inovací: 

• P – plánuj (plan) – stanovení cílů a jejich časového horizontu, jsou brány v úvahu 

interní politika organizace, požadavky zákazníku a možná rizika inovace; 

• D – dělej (do) – realizace zamyšleného plánu; 

• C – kontroluj (check) – monitoring probíhajících procesů a jejich výsledků; 

• A – jednej (act) – zhodnocení přínosů, které inovace organizaci přinesla, návrh 

plánu dalších inovací [68]. 
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2.4 Cíle práce 

Jedním z cílů diplomové práce je stanovení výsledné ekonomické bilance 

screeningového programu karcinomu prsu. Pomocí stanovených metod budou stanoveny 

náklady a výnosy spojené s poskytováním screeningového programu, jak pro 

screeningové pracoviště, tak pro laboratoř zpracovávající bioptický materiál. Dále budou 

diskutovány klíčové parametry, které mají dopad na výslednou ekonomickou bilanci 

programu. Dalším z cílů je návrh optimalizace činností screeningového pracoviště  

a laboratoře zohledňující personální zabezpečení a přístrojové vybavení vůči celkovému 

objemu screeningových vyšetření.  
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3 Metody 

3.1 Alokace nákladů 

Alokací rozumíme přiřazení nákladů určitým objektům, těmito objekty mohou být 

jednotlivé úkony a činnosti, podniková střediska nebo také zákazník, v případě 

zdravotnického zařízení pacient. Úkolem alokace je zpřesnění a poskytování informací  

o jednotlivých nákladech v souvislosti s určitým objektem. Alokační proces probíhá ve 

třech fázích. V první fázi jsou přiřazeny přímé náklady objektu, který vyvolal jejich 

vznik. Přiřazení přímých nákladů bývá jednoduché, jednotlivé náklady se vydělí počtem 

výkonů. V další fázi se snažíme co nejpřesněji vyjádřit návaznost dílčích objektů alokace 

na nákladový objekt. V závěrečné fázi přiřazujeme nepřímé náklady jednotlivým 

výkonům. Mezi nepřímými náklady a výkonem často neexistuje žádný vztah, pro 

přiřazení používáme určitou zprostředkující (vztahovou) veličinu, tzv. rozvrhovou 

základnu. Rozvrhová základna je stálá a jednoduše zjistitelná veličina, na jejímž základě 

přiřadíme nepřímé náklady konkrétnímu výkonu. Rozvrhovými základnami mohou být 

přímé mzdy, přímý spotřebovaný materiál, strojové hodiny či variabilní náklady 

(administrativa). [44, 45, 58]. Ve zdravotnických zařízeních je jako rozvrhová základna 

nejčastěji používán počet vykázaných bodů zdravotním pojišťovnám [69].  

3.2 Metody kalkulace nákladů 

,,Metodou kalkulace rozumíme způsob stanovení jednotlivých složek nákladů na 

kalkulační jednici“ [41].  

Jsou základním nástrojem řízení výkonu organizace. V případě, že jsou do celkové 

kalkulace zahrnuty i náklady na správní režii jedná se absorpční kalkulaci, v opačném 

případě hovoříme o neabsorpční metodě kalkulace nákladů. Mezi nejpoužívanější metody 

patří kalkulace dělením: prostá kalkulace dělením, stupňovitá kalkulace dělením, 

kalkulace dělením s poměrovými čísly, kalkulace přirážkové, Micro-costing, Standard 

costing a metoda Activity-Based Costing [44]. 

Prostá kalkulace dělením 

Prostá kalkulace se nejčastěji používá v podnicích s hromadnou výrobou 

s omezenými výstupy. Jedná se o jednu z nejjednodušších kalkulační metod. Náklady 

vynaložené na jednotlivé výstupy se zjistí poměrem celkových nákladů organizace za 

určitý časový úsek a počtu výstupů [45, 52]. 

Stupňovitá kalkulace dělením 

Kalkulace nákladů je rozdělena do několika fází výrobního procesu. V každé 

jednotlivé fázi výroby kalkulujeme v této fázi vznikající náklady nebo celkové náklady 
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včetně materiálu, který je zapracován až postupně. Tímto postupem je dosaženo 

přesnějšího výsledku. Metoda se uplatňuje zejména v chemickém průmyslu [45, 57].  

Kalkulace dělením s ekvivalenčními čísly 

Tato metoda tvoří přechod mezi přirážkovou kalkulací a kalkulací dělením. Používají 

ji výrobní podniky vyrábějící stejnorodé výrobky, které se liší v jednom z měřitelných 

parametrů (např. velikost, jakost hmotnost). Poměr nákladů u takovýchto výrobků je 

stálý. Výpočet nákladů na jednotlivé výkony je tedy prováděno pomocí ekvivalenčních 

čísel, které představují měřitelné rozdíly nákladových objektů [44]. 

Přirážková kalkulace 

Tato kalkulační metoda se využívá v hromadné výrobě ke kalkulaci režijních 

nákladů, často se využívá i ve službách. Náklady dělí na režijní a přímé. Přímé náklady 

jsou přiřazeny určitému výkonu, režijní jsou alokovány na základě rozvrhové základny  

a zúčtovacích přirážek (sazeb) v podobě procent. Výsledné náklady jsou vypočítány 

součtem přímých nákladů a přirážek [44, 45]. 

Micro-costing (Bottom-Up) 

Micro-costing je jedním z dalších způsobů odhadnutí nákladů na zdravotní péči. 

Jednotlivé zdroje jsou po identifikaci a specifikaci přesně přiřazeny konkrétnímu 

pacientovi a oceněny nejčastěji místními cenami (v korunách). Každému pacientovi jsou 

přiřazeny pouze náklady, které v souvislosti se zdravotní péči opravdu spotřeboval, jako 

jsou léky a zdravotnický materiál, ošetřovatelské náklady, náklady na vybavení nebo 

náklady na služby poskytované lékařem. Metoda se snaží co nejpřesněji identifikovat 

náklady a přínosy služby tím, že zahrnuje všechny fixní náklady a variabilní náklady. 

Záleží na perspektivě, podle které na náklady spojené s poskytováním zdravotní péče 

pohlížíme. Na tyto náklady lze pohlížet z perspektivy celé společnosti, poskytovatele 

zdravotní péče či jejich kombinace. Celospolečenská perspektiva se snaží identifikovat 

všechny náklady, včetně nákladů jako je ztráta času pacienta nebo náklady spojené se 

ztrátou pracovní doby pacienta či příbuzného. S volbou nesprávné perspektivy často 

dochází k podhodnocení či nadhodnocení nákladů na danou intervenci. Metoda také 

umožňuje ocenění nových technologií a v některých případech umožňuje velmi přesné 

porovnávání mezi zeměmi [56, 69, 70, 71, 72, 73].  

Existuje několik metod, jak získat informace o nákladech např. metoda přímého 

pozorování, získání informací z administrativních databází, vyhodnocení informací 

získaných od pojišťoven či nemocenských fondů, průzkumy a rozhovory s odborníky, 

formuláře a dotazníky aj. Jednou z nejpřesnějších možností je metoda přímého 

pozorování. Výzkumník doprovází pacienta a zachycuje všechny procesy spojené 

s ošetřováním a všechny zdroje, které byly během poskytování péče spotřebovány. 

Výzkumník je zodpovědný za zaznamenání časové náročnosti procesů, množství léků  

a použitá zařízení. Fixní náklady jsou získány z databází vedených ekonomickými 
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odděleními nemocnic. Pro vysokou přesnost je vhodná kombinace pozorování, rozhovorů 

s odborníky a průzkumy mezi pacienty [70]. 

Standard Costing (Top Down) 

Tato metoda počítá s tzv. průměrnými celkovými náklady. Tyto náklady musí mít 

mezi sebou určitou spojitost. Náklady vynaložené na určitého pacienta určí tak, že 

celkové výdaje na poskytovanou zdravotní péči podělí celkovým počtem výstupů 

(poskytovaných služeb) [71].  

Activity-Based-Costing 

ABC metoda neboli kalkulace podle aktivit přiřazuje náklady jednotlivým objektům 

na základě skutečných výkonů. Sleduje tok nákladů kolem prováděných činností a aktivit. 

Předpokladem je činnosti rozdělit na jednotlivé aktivity. Odhaluje skutečné příčiny 

vzniku nákladů a jejich přiřazení k výkonům, na které byly tyto náklady vynaloženy. 

ABC poskytuje informace nejen o nákladech, ale slouží také jako podklad pro řízení  

a restrukturalizaci jednotlivých procesů organizace. Pro tuto metodu se vžilo označení 

Activity-Based Costing and Management, tedy procesní řízení nákladů. Dále ABC 

metoda slouží jako nástroj ke snižování a optimalizaci nákladů [45, 51]. 

Základní myšlenkou kalkulace je přiřazení režijních nákladů jednotlivým aktivitám  

a jejich prostřednictvím nákladovým objektům. Metoda má několik navazujících kroků. 

V prvním kroku je nepřímý náklad alokován na aktivity prostřednictvím tzv. vztahové 

veličiny nákladů. Tato veličina umožňuje přepočet nákladů z účetnictví na jednotlivé 

aktivity. V další fázi jsou stanoveny celkové náklady na aktivitu, je stanoven nositel 

nákladu a náklady na jednotku aktivity. V závěrečném kroku se určí nákladový objekt, 

kterým byly jednotlivé náklady spotřebovány [51]. 

3.3 Metody procesní analýzy 

Value Stream Mapping 

Value Stream Mapping neboli mapování toku hodnot nebo analýza hodnotového 

řetězce patři mezi analytické techniky sloužící k mapování hodnotového toku výrobních 

nebo administrativních procesů. Zobrazuje tzv. tok hodnot (finanční, materiálový nebo 

informační) a pomáhá v orientaci v toku všech produkčních procesů organizace. V praxi 

vizualizace procesů umožňuje odhalení příčin nadměrného plýtvání zdroji (lidské zdroje, 

čas, materiál, finance). Odhaluje možné ztráty, slabé stránky nebo důvody neefektivity 

kdekoliv v organizaci [68, 74]. 

„Při mapování hodnotových toků v úrovni podniku si musíme uvědomit, že mapy 

nezachytí celou řadu forem plýtvání, jako je například plýtvání energií nebo lidským 

potenciálem. Přesto nám tato metoda pomáhá významnou měrou rozšířit obzory v oblasti 
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eliminace plýtvání a systematicky studovat možnosti zvyšován efektivnosti, zkrácení 

průběžné doby, snížení počtu procesních kroků apod. [74].“   

Spaghetti diagram 

Jedná se o nejjednodušší metodu analýzy procesů na pracovišti. Do digramu je 

nejčastěji zaznamenáván pohyb zaměstnance po pracovišti, zároveň tak může být 

zaznamenám i tok výrobků nebo dokumentů. Předpokladem je náčrt pracoviště, 

rozmístění přístrojů, nábytku, materiálu a pomůcek. Pohyb zaměstnance je zaznamenáván 

pomocí čar. Výsledkem spaghetti diagramu je naměření vzdáleností, které během 

pracovní doby zaměstnanec urazí. Výsledek může sloužit jako jeden z podkladů pro 

optimalizaci procesů na pracovišti [74,76]. 

Snímky pracovního dne 

Jedná se o metodu analýzy spotřeby času během pracovního dne. Zjišťuje skutečnou 

spotřebu času na jednotlivého pracovníka. Univerzální metoda pozorování  

a hodnocení spotřeby času jak dělníka, administrativního pracovníka nebo řídícího 

pracovníka. Metodika snímků pracovního dne má 3 etapy: 

• 1. etapa – přípravná fáze; 

• 2. etapa – zaznamenání vlastních snímků pracovního dne; 

• 3. etapa – vyhodnocení snímku pracovního dne [75].  

Procesní mapy 

Jedná se o diagramy, které znázorňují úvodní analýzu nově zamyšleného projektu. 

Slouží k vizualizaci určitého procesu. Většinou mají jednoduchou podobu tzv. procesního 

stromu, nezobrazují detaily, a proto napomáhají v přehlednosti složitějších procesů. Při 

sestavování se používají jednoduché pomůcky jako šňůrky, kancelářské štítky, barevné 

papíry. Jsou přesně definovány grafické motivy, znázorňující jednotlivé aktivity procesu. 

• Spouštěcí a ukončovací činnosti procesu  

▪ Zahajovací aktivita (trojúhelník s vrcholem vpravo) 

▪ Zakončovací aktivita – zakončovacích aktivit může být v jednom procesu 

více, proto jsou úspěšně zakončené aktivity označeny jinou barvou 

(trojúhelník otočený vrcholem vlevo) 

• Transformační činnosti – činnosti transformující vstupy a výstupy procesu, 

přidávají zejména výstupům (výrobky) další hodnotu  

▪ Přeměnná aktivita – přidává hodnotu zejména vstupu pro nejvíce kvalitní 

výstup (obdélník) 

▪ Transportní aktivita – nepřidává žádnou hodnotu, ale významně ovlivňuje 

celý proces (šipka vpravo) 

• Rozhodovací činnosti – určuje jakým směrem se bude proces ubírat, bývá  

ve formě jednoduchého pravidla či algoritmu 
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▪ Rozhodovací aktivita – na základě podmínky určuje průběh procesu 

(kosočtverec) 

• Schvalovací činnosti – vyjádřeny jednotlivými kompetencemi zaměstnanců 

zapojených do procesu 

▪ Schvalovací aktivita – pravomoc ke schvalování průběhu procesu 

• Ostatní činnosti – doplňkové činnosti, které nesplňují podmínky výše uvedených 

činností. Existuje množství dalších činností, které jsou nezbytné pro vytvoření 

procesní mapy [76].  

5S 

5S je metodika pro eliminaci plýtvání na pracovišti. Využívá pěti základních principů 

vycházejících z japonských slov Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu a Shitsuke, která v překladu 

znamenají úklid, uspořádání, čištění a kontrola, standardizace a dodržování pravidel. 

Jednotlivé kroky slouží ke změně pracoviště a některé k udržení nového stavu. 5S má za 

cíl zlepšit materiální a informační tok, zvyšovat produktivitu, kvalitu a bezpečnost práce, 

vytvoření příjemného pracovního prostředí.  

• Seire = vytřídit – identifikace nepotřebných věcí na pracovišti, které jsou 

postupně odstraněny; 

• Seiton = uspořádat – umístění věcí na stálé místo, oprava rozbitých věcí, 

sestavení plánu pravidelného úklidu; 

• Seiso = uklízet, čistit – věnujte čas pravidelnému úklidu, čisté pracoviště je 

předpokladem kvality a bezpečnosti; 

• Seiketsu = standardizovat – dodržování standardů čistoty, odpovědnost 

jednotlivých zaměstnanců za svá pracoviště; 

• Shitsuke = vyžadovat disciplínu – audity [77].  
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4 Praktická část 

Cílem diplomové práce je stanovení ekonomické bilance screeningového programu 

karcinomu prsu pro poskytovatele této služby. Za tímto účelem byla navázána spolupráce 

s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Sběr dat probíhal na oddělení controllingu, na 

radiodiagnostickém oddělení a na úseku laboratorních metod. Ekonomická data byla 

získána z výkazu zisku a ztrát jednotlivých oddělení. Četnost jednotlivých vyšetření byla 

získána z výkazů výkonů zdravotním pojišťovnám za jednotlivá oddělení. Klinická data 

jednotlivých pacientů byla získána ze zdravotnické dokumentace na pracovištích. Data 

byla sledována za rok 2017 a 2018.  

Součástí praktické části práce je také zmapování jednotlivých procesů 

mamografického pracoviště a patologické laboratoře. Za tímto účelem byly použity 

metody procesního řízení. Pro návrh optimalizace činností jednotlivých procesů byly 

použity metody 5S a spaghetti diagram. Průběh mamografického vyšetření a průchod 

bioptického a perioperačního vzorku laboratoří je zobrazen na procesních mapách. 

Jednotlivé procesy jsou také popsány v kapitolách věnovaných jednotlivým pracovištím.  

4.1 Mamografické oddělení Thomayerovy nemocnice 

Mamografické oddělení TN patří mezi jedno z center ze sítě Akreditovaných 

screeningových center specializujících se na časný záchyt onemocnění prsu. Pracoviště 

poskytuje jak screeningová a diagnostická vyšetření, tak všechna další potřebná 

doplňující vyšetření (biopsie, sonografická vyšetření včetně intervencí pod RTG). 

Diagnostická mamografie neboli vyžádaná mamografie je indikována u žen s již 

přítomnými příznaky onemocnění prsu, např. s již hmatným tumorem, vtaženou 

bradavkou, výtokem z bradavky nebo jinými příznaky. Z pohledu přístrojového vybavení 

je pracoviště vybaveno 3D mamografií (pouze 3 pracoviště v ČR) a ultrazvukovým 

přístrojem, základní vyšetření je možné doplnit o vyšetření na magnetické rezonanci. 

Nově je pracoviště také vybaveno metodou tomosyntézy, která díky vícenásobné expozici 

ulehčuje stanovení přesnější diagnózy. 

Provozní doba oddělení je každý den od 7:00 do 15:30, na první hodinu jsou 

objednávány pacienti přicházející na diagnostická vyšetření prsu a zbytek provozní doby 

je určen pro pacientky přicházející na screeningová vyšetření. Provoz pracoviště 

každodenně zajišťují 2 laboranti, 1 lékař a 1 administrativní pracovnice. Ročně je na 

pracovišti mamograficky vyšetřeno průměrně 7 500 žen. V roce 2017 byla diagnostická 

a screeningová mamografie provedena u 7 834 žen, v roce 2018 u 7 382 žen. V roce 2017 

byla screeningová mamografie provedena u 5 927 žen, diagnostická mamografie u 1 907 

žen. V roce 2018 centrum poskytlo 5 565 screeningových a 1 817 diagnostických 

mamografií. Denně na vyšetření přichází průměrně 40 žen.  
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Mamografické pracoviště poskytuje také další doplňující diagnostická vyšetření. 

Sonografické vyšetření prsu včetně spádových uzlin může být indikováno jako 

samostatné vyšetření u pacientek s podezřením na již probíhající patologický proces prsu, 

jako prevence u žen mladších 45 let (40 let) nebo jako doplňující vyšetření k mamografii 

při podezření na patologický proces nebo pro nepřehlednost mamografického snímku. 

V některých případech je vyšetření prsu doplněno o sonografické vyšetření horní 

poloviny břicha. V roce 2017 mamografické pracoviště provedlo 280 sonografických 

vyšetření jako doplněk ke screeningové mamografii a v roce 2018 314 těchto vyšetření. 

Bioptická vyšetření prsu jsou indikována v případě nálezu podezřelého ložiska v prsu za 

účelem zjištění jeho povahy nebo v případě punkce i k jeho odstranění (např. odsátí 

cysty). Menší část biopsií je prováděna přímo na mamografickém pracovišti, ale převážná 

část vyšetření je prováděna na oddělení hrudní chirurgie TN, které zajišťuje komplexní 

chirurgickou péči o mamologické pacientky. Součástí oddělení hrudní chirurgie TN je 

také mamologická ambulance (poradna). 

Zdravotnické výkony jsou zařízení propláceny od zdravotních pojišťoven na základě 

smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Na základě této smlouvy mamografického 

centra a Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví jsou 

screeningová mamografická vyšetření proplácena ženám ve věku nad 40 let, u ostatních 

pojišťoven ženám ve věku od 45 let. Samoplátkyním s řádným zdravotním pojištěním  

a žádankou je za mamografické vyšetření účtováno 800 Kč a 350 Kč za sonografické 

vyšetření. V případě žen, které nejsou zdravotně pojištěny v České republice jsou ceny 

vyšetření dvojnásobné.   

Na základě seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami pro rok 2017 a 2018 

je pracoviště oprávněno zdravotním pojišťovnám v odbornosti 806 screening nádorů prsu 

vykazovat následující výkony. V tabulce č.8 jsou uvedeny jednotlivé výkony, jejich 

kódové označení, body a cena za bod za rok 2017 a 2018. 

Tabulka 6: Seznam výkonů mamografického pracoviště [vlastní tvorba] 

Kód Název výkonu Bod 

2017 

Bod 

2018 

Cena bodu 

[Kč] 

89180 Diagnostická digitální mamografie nebo 

duktografie 

352 353 1,03 

89223 Screeningová mamografie digitální (obě strany, 

každá ve dvou projekcích) 

743 743 1,03 

89225 Doplňující mamografie ke screeningové 

mamografii digitální 

371 372 1,03 

89314 Perkutánní punkce nebo biopsie prsu řízená RTG 

metodou (MR nebo UZ) 

491 492 1,03 

89510 UZ prsů jako doplněk screeningové mamografie 

(včetně spádových uzlin) 

281 282 1,03 

89814 Druhé čtení mamografických snímků ve 

screeningu 

131 131 1,03 
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Za rok 2017 mamografické pracoviště zdravotním pojišťovnám za poskytnutou péči 

vykázalo 12 655 výkonů, v roce 2018 došlo k lehkému úbytku výkonů a pracoviště 

vykázalo celkem 11 789 výkonů. Z tabulky je patrné, že u některých výkonů došlo 

k navýšení jejich bodové hodnoty, cena za bod zůstává na stejné hodnotě 1,03 Kč. 

4.1.1 Průběh mamografického vyšetření 

Průběh vyšetření na mamografickém pracovišti je znázorněn na procesní mapě 

(příloha A). Ženy (muži) se před návštěvou mamografického centra na základě žádanky 

od odesílajícího lékaře objednávají. Maximální čekací lhůta na vyšetření na pracovišti 

v TN je 5 dní. Po příchodu do centra se žena (muž) nahlásí na recepci, kde pracovnice 

zapíše údaje do počítače, a v případě prvního screeningového vyšetření požádá o vyplnění 

dotazníku, který obsahuje zejména otázky doplňující anamnézu. Po vyplnění dotazníku 

je žena (muž) vyzvána laborantkou, aby si v kabince odložili oblečení bránící vyšetření 

prsu. Následně žena (muž) přechází do místnosti s mamografem. Před samotným 

vyšetřením laborantka ženě (muži) vysvětlí, kam si stoupnout, kam položit prs a ruku. 

Správné napolohování prsu je pro správný výsledek zásadní, proto je prs stlačen mezi dvě 

desky. Mamografie se provádí ve dvou projekcích kraniokaudální a mediolaterální, 

výsledkem vyšetření jsou tedy 4 snímky. Po skončení snímkování je žena (muž) vyzvána, 

aby se oblékla. Po vyšetření může žena (muž) odejít. Snímky jsou prostřednictvím 

nemocničního informačního systému odeslány pro čtení lékaři. Každý snímek prochází 

dvojím čtením. V případě, že jsou snímky bez nálezu je žena poslána zpět do screeningu 

a opět vyšetřena za 2 roky. Výsledky vyšetření jsou zasílány odesílajícímu či praktickému 

lékaři. V případě, že jsou snímky nepřehledné, nejasné nebo je na snímku nález, indikuje 

lékař další doplňující diagnostická vyšetření. Nejčastěji se jedná o sonografické vyšetření 

nebo moderní metodu tomosyntézy.  

Před sonografickým vyšetřením je žena (muž) požádána, aby si odložila oblečení. 

Lékař si prsy nejdříve vyšetří pohledem a pohmatem, následně pomocí ultrazvukové 

sondy vyšetří prsy a oblast axil. Pokud je nález potvrzen i doplňujícím vyšetřením existují 

dvě možnosti. V prvním případě se jedná o benigní nález (cystadenom, fibroadenom, 

papilom apod.), v tomto případě je žena (muž) s odstupem času (3 až 6 měsíců) pozvána 

na další vyšetření pro potvrzení diagnózy. V druhém případě při podezření na maligní 

nález je žena (muž) objednána na biopsii. Biopsie jsou prováděny přímo na pracovišti 

nebo na oddělení hrudní chirurgie. Odebraný bioptický materiál je společně s průvodkou 

odeslán do laboratoře. Po průchodu vzorku laboratoří je patologem stanovena diagnóza. 

Pro následnou léčbu je důležitá zejména patologická specifikace nádoru, patologem je 

stanoven tzv. histologický grading nádoru. V případě potvrzení malignity je žena (muž) 

pozvána na multidisciplinární seminář, na kterém skupina odborníků (mamární tým, 

operatéři) stanoví další postup. Jsou navrhnuty další vyšetření pro posouzení rozsahu  

a dalších projevů onemocnění. Při léčbě se používají standardní postupy podle stádia 

onemocnění, v prvním kroku operační zákrok následovaný onkologickou léčbou. 
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V případě, že je nález benigního charakteru je pacientka (pacient) sledována, pokud 

dochází k progresi je stanoven další postup (chirurgické odstranění léze). Záznamy 

jednotlivých pacientek (pacientů) jsou archivovány přímo na pracovišti po dobu 10 let. 

4.1.2 5S 

Mamografické pracoviště je členěno na několik částí. Pacientům je k dispozici 

místnost s recepcí, čekárna a toalety. Zaměstnanecké zázemí je tvořeno místností pro 

radiologické asistentky s archivem, místností pro lékaře určené ke čtení snímků a denní 

místností. Mamografická a sonografická vyšetření probíhají v samostatných místnostech. 

Na recepci jsou každé ráno uloženy karty objednaných pacientů na daný den. 

Mamografické vyšetření probíhá v samostatné místnosti, ve vyšetřovně je pouze 

mamografický přístroj a stanoviště ze kterého je přístroj ovládán. Pomůcky a materiál 

potřebný zejména k očištění a dezinfekci přístroje mezi vyšetřeními je uložen na stolku, 

který je umístěn vedle mamografu. Mamografická vyšetření jsou prováděna vyškolenými 

radiologickými asistentkami. Sonografická vyšetření provádí lékař, v místnosti je 

umístěno lehátko, sonografický přístroj a psací stůl. Pomůcky k provádění vyšetření jsou 

umístěny v dosahu ruky přímo na stolku vedle přístroje. Nástroje a pomůcky jsou vždy 

ukládány na stanovená místa. Další pomůcky, nástroje a spotřební materiál jsou uloženy 

ve skladu, ze kterého jsou podle potřeby pravidelně doplňovány. Místnost pro lékaře je 

vybavena počítačem se čtyřmi obrazovkami pro kvalitní čtení snímků. Místnost pro 

administrativní pracovnici a radiologické asistentky je vybavena psacími stoly s počítači, 

součástí místnosti je také archiv, do kterého jsou každý den po odchodu posledního 

pacienta zakládány karty a vyhledávány záznamy pacientů na další den. V průběhu dne 

se o úklid svého pracoviště stará každý zaměstnanec. Kompletní úklid pracoviště  

a desinfekci provádí uklízečka každý den po skončení pracovní doby. Pro ukládání 

odpadu jsou na pracovišti k dispozici speciální nádoby, které jsou každý den po ukončení 

provozu pracoviště vyprazdňovány. Všichni zaměstnanci mají přesně stanovené 

povinnosti a kompetence, díky tomu se daří udržet kvalitu probíhajících procesů i přes 

velké pracovní vytížení zaměstnanců. 
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4.2 Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN 

Vzorky tkáně pacientek odebraných při biopsiích prováděných na mamografickém 

pracovišti TN a oddělení hrudní chirurgie jsou odesílány a zpracovávány v Ústavu 

patologie a molekulární medicíny. Ústav je organizačně členěn na pitevní blok, 

laboratoře, blok pro archivaci a zpracování dokumentace a pomocné provozy (sklady, 

úklid). Laboratorní blok je členěn na bioptickou, nekroptickou laboratoř a Národní 

referenční laboratoř prionových chorob zahrnující neuropatologickou, imunologickou  

a molekulárně genetickou laboratoř. Ústav poskytuje vyšetření a konzultační služby 

jednotlivým ambulancím, klinikám a oddělení Thomayerovy nemocnice ale také 

externím zdravotnickým zařízením a lékařům. Pracoviště provádí všechna základní  

a speciální vyšetření v oblasti histologie, neurohistologie, cytologie, imunohistochemie, 

molekulární patologie a imunologie. Ústav je také součástí Centra pro diagnostiku  

a studium neurodegenerativních onemocnění a součástí sítě referenčních laboratoří 

prediktivní onkologie.  

Ústav patologie a molekulární medicíny je akreditován dle technické normy ČSN EN 

ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost. Bioptická  

a imunologická laboratoř je držitelem autorizačního osvědčení NASKL II. Dále je ústav 

držitelem akreditace II. typu Ministerstva zdravotnictví ČR umožňující výuku v oboru 

specializačního vzdělávání v oboru patologie. Pracoviště je od roku 2016 pracovištěm 

s akreditací II. typu. Pracoviště se také účastní systému externího hodnocení kvality ČR 

a evropských institucí.   

Provozní doba ústavu je každý všední den od 6:00 do 15:00 hodin. Příjem materiálu 

probíhá v pracovních dnech od 6:00 do 13:00 hodin, vzorky pro imunologická vyšetření 

jsou přijímány v době od 6:00 do 15:00 hodin. Peroperační vzorky jsou přijímány  

i později na základě telefonické domluvy. Provoz pracoviště se z pohledu personálního  

a technického zajištění řídí vydanými nařízeními odborných společností. Používána je 

pouze diagnostická a analytická technika od certifikovaných výrobců s označením CE. 

Histologická laboratoř je vybavena vakuovým tkáňovým procesorem značky Intelsint, 

zalévací jednotkou Medite, barvícím a zakrývacím automatem od firmy Sakura, dvěma 

rotačními mikrotomy výrobce Thermo Scientific a jedním rotačním mikrotomem 

značky Slee GmbH. Dále je pracoviště vybaveno třemi chladícími plotnami 

Microm GmbH, kryostatem, přístrojem na výrobu deionizované vody, vodní 

vyhřívanou lázní, třemi napínacími vzorky Intelsint. Vzorky a hořlaviny jsou 

uchovávány ve skříni s odsáváním a ve skříni na hořlaviny. Makroskopický popis 

vzorku probíhá na přikrajovacím pracovišti D-LAB 2000 od firmy bamed ČR. 

Imunologická laboratoř je vybavena dvěma analyzátory od firmy Ventana   

a Dako, lázní Dako firmy LabTech a třepačkou Heidolph.  

Na pracovišti je zaměstnáno celkem 27 zaměstnanců. Zpracováním jednotlivých 

vzorků a jejich průchod laboratoří se zabývá 5 zdravotních laborantek a 3 laboratorní 
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asistenti. Laboratorní pracovníci denně zpracují průměrně 200 parafínových bločků a za 

celý rok přibližně 60 000 parafínových bločků. Během týdne jsou průměrně zpracovány 

2 až 3 vzorky odebrané z prsní tkáně. Makroskopický, mikroskopický popis vzorků  

a stanovení diagnózy zajišťuje 8 lékařů a 5 vysokoškolsky vzdělaných odborných 

pracovníků. Celkový chod zařízení zajišťuje vrchní laborantka. Za svoz materiálu  

a doručení výsledků zodpovídají 3 všeobecní sanitáři. Administrativní práce zajišťují  

2 odborné referentky.  

Zdravotnické výkony jsou zařízení propláceny od zdravotních pojišťoven na základě 

smluv o poskytování a úhradě zdravotní péče. Na základě seznamu zdravotních výkonů 

s bodovými hodnotami pro rok 2017 a 2018 je pracoviště oprávněno zdravotním 

pojišťovnám v odbornosti 823 - patologická laboratoř a 807 - patologická anatomie 

vykazovat následující výkony, které mají souvislost se vzorky odebranými z prsu. 

V tabulce č.7 a č.8 jsou uvedeny jednotlivé výkony, jejich kódové označení, body a cena 

za bod. 

Tabulka 7: Seznam výkonů oddělení patologie (cytologie) [vlastní tvorba] 

Kód Název výkonu 
Bod 

2017 

Bod 

2018 

Cena bodu 

[Kč] 

87425 
Cytologické nátěry z necentrifugované tekutiny, 

1-3 preparáty 
29 30 0,76 

87431 Preparáty metodou cytobloku – za každý preparát 391 392 0,76 

87433 Standardní cytologické barvení, za 1-3 preparáty 38 38 0,76 

87439 
Speciální cytologické barvení, za 1-3 preparáty, 

jedna metoda 
253 254 0,76 

89447 Cytologické preparáty zhotovené centrifugou 705 707 0,76 

87519 
Stanovení cytologické diagnózy II. stupně 

obtížnosti 
264 264 0,76 

 

Tabulka 8: Seznam výkonů oddělení patologie (biopsie) [vlastní tvorba] 

Kód Název výkonu 
Bod 

2017 

Bod 

2018 

Cena bodu 

[Kč] 

87127 

Jednoduchý biopticky vzorek: makroskopické 

posouzení s popisem, přikrojení a orientace 

vzorku 

58 58 0,76 

87129 
Vícečetné malé bioptické vzorky: makroskopické 

posouzení, přikrojení 
58 58 0,76 

87135 Vyšetření morfometrické – za každý parametr 2131 2134 0,76 

87215 
Další blok se standardním preparátem (od 3. 

bioptického a 4. nekroptického bloku s preparáty) 
176 176 0,76 

89217 
Prokrajování bloku (polosériové řezy) s 1-2 

preparáty 
180 180 0,76 

87223 
Speciální barvení jednoduché (každý preparát 

z parafínového bloku) 
336 337 0,76 

87225 
Speciální barvení složité (za každý preparát ze 

zmrazené tkáně nebo parafínového bloku) 
456 458 0,76 
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87231 
Imunohistochemie (za každý marker z jednoho 

bloku) 
349 350 0,76 

87517 Stanovení bioptické diagnózy II. stupně obtížnosti 305 305 0,76 

87523 
Stanovení bioptické diagnózy III. stupně 

obtížnosti 
494 495 0,76 

87613 
Technicko-administrativní komponenta biopsie 

(standard. Preparátů z 1-2 bloků) 
370 371 0,76 

 

Oddělení patologie za rok 2017 vykázalo zdravotním pojišťovnám celkem 183 625 

výkonů, v roce 2018 183 805 výkonů. Výkonů uvedených v tabulce vztahujícím se 

k biopsiím laboratoř za rok 2017 vykázala 168 301, v roce 2018 155 651. V roce 2017 

vykázala 6 998 výkonů vztahujících se ke krokům cytologického vyšetření, v roce 2018 

5 939 výkonů. Z tabulek je patrné, že u některých výkonů došlo k navýšení jejich bodové 

hodnoty o jeden až dva body. Cena za bod je pro patologii stanovena na 0,71 Kč, oddělení 

je ale bonifikováno za nepřetržitý provoz 0,05 Kč, cena bodu je tedy stanovena na 0,76 

Kč a mezi roky 2017 a 2018 se nemění.  

4.2.1 Průchod bioptického vzorku laboratoří 

Pro pozorování a zachycení procesu průchodu vzorku laboratoří do procesní mapy 

(Příloha B) byl vybrán průchod bioptického vzorku. Převážná část materiálu odebraného 

z prsu je získána pomocí biopsií. Minimální část vzorků je v laboratoří zpracována 

cytologicky (5 vzorků z celkového počtu 744 vzorků). Procesní mapa znázorňuje průchod 

bioptického vzorku prsu, další procesní mapa sleduje průchod perioperačního vzorku.  

Příjem materiálu probíhá v příjmové laboratoři, kde je následně materiál roztříděn. 

Každý primární vzorek musí být označen povinnými údaji a do laboratoře dopraven  

s řádně vyplněným průvodním listem k vyšetření. Kontrolu shody údajů uvedených na 

vzorku a na žádance kontroluje laborant, který vzorek přijímá. Primární vzorek musí být 

označen jménem a příjmením pacienta, rodným číslem nebo datem narození pacienta. 

Řádně vyplněná žádanka obsahuje identifikační údaje pacienta (jméno, příjmení, rodné 

číslo, u pacientů, kterým nebylo přiděleno rodné číslo označení, zda se jedná o muže či 

ženu a číslo pojišťovny) a identifikační údaje žadatele o vyšetření (IČP oddělení, titul, 

jméno a příjmení žádajícího lékaře, odbornost lékaře, IČL lékaře a jeho podpis, razítko 

oddělení či ZZ žadatele a kód klinické diagnózy dle MKN). Žádanka je doplněna o tzv. 

další sdělení po laboratoř obsahující informace o délce a průběhu onemocnění, již 

absolvovaných vyšetřeních a léčbě, upozornění na závažná infekční onemocnění nebo 

podezření, požadovaných vyšetřeních, době odběru vzorku a datum vystavení průvodky. 

V případě nekompletních údajů či neshody údajů na žádance a primárním vzorku nemůže 

být vzorek přijat a je vrácen na odesílající oddělení. Pro správnou diagnózu je zásadní 

správný odběr vzorku a jeho fixace, k fixaci je doporučován pufrovaný formaldehyd 

(neutrální), přenosová nádoba by měla být dostatečně veliká s dostatečným množstvím 
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fixační tekutiny a doba fixace by měla být, pokud možno co nejkratší. Peroperační vzorky 

se do laboratoře posílají bez fixační tekutiny.  

Dále je materiál laborantem roztříděn podle velikosti a diagnózy, přiřazen 

k jednotlivým průvodkám, které jsou označeny datem příjmu a parafou laboranta  

a přesunut na přikrajovací pracoviště. Žádanka k peroperačnímu vzorku je označena 

přesným časem příjmu materiálu. Následuje makroskopický popis lékařem/laborantem, 

který určí, ze kterých tkání bude vyšetření provedeno. Makroskopický popis je zároveň 

administrativním pracovníkem zaznamenáván do počítače. Laborant zároveň označuje 

histologické kazetky identifikačními čísly (číselná řada) a vkládá do nich jednotlivé 

vzorky. Histologické kazetky se vzorky jsou umístěny do košíčků a vloženy do tkáňového 

procesoru, ve kterém probíhá odvodnění, prosycení parafínem a projasnění vzorku. 

S takto připravenými vzorky se pracuje až následující den, dále se pracuje se vzorky 

z předchozího dne. Vyjmuté vzorky ze tkáňového automatu jsou přesunuty to barvící 

laboratoře k přístroji, u kterého se kazetky zalévají do parafínu. Následně jsou kazetky 

přesunuty do místnosti s mikrotomy. Po zatvrdnutí parafínu jsou kazetky očištěny  

a vyloupnuty parafínové bločky. Zároveň jsou nadepsány laboratorní sklíčka 

identifikačními čísly. Na rotačních mikrotomech probíhá krájení parafínových bločků  

a tvorba řezu o tloušťce 3 µm. Řezy jsou přesunuty do vodní lázně a následně na 

laboratorní sklíčka. Na každé sklíčko jsou dány vždy dva řezy.  

Takto připravená podložní sklíčka jsou uložena do košíčků a přesunuta do barvící 

laboratoře do barvícího a zakrývacího automatu. Řezy jsou v přístroji barveny metodou 

hematoxylin – eosin a následně projasněny. Po vyjmutí podložních sklíček z barvícího 

automatu jsou skla přiřazena průvodkám a zkontrolována shoda identifikačních čísel skla 

a průvodky. Shodné preparáty jsou s průvodkami odneseny lékaři pro mikroskopický 

popis a stanovení diagnózy. Při nejasnostech si patolog může vyžádat další doplňující 

vyšetřovací metody.  

Výsledky vyšetření jsou distribuovány dvěma způsoby. Pro intramurální žadatele  

o vyšetření jsou výsledky dostupné jak v tištěné podobě, tak v elektronické podobě v NIS 

po potvrzení lékařem. Externím žadatelům je výsledek zaslán v papírové podobě. 

Výsledky jsou archivovány jak v tištěné, tak elektronické podobě. Ve výjimečných 

případech jsou výsledky odeslány faxem či emailem. O tomto způsobu předání musí být 

uveden záznam v knize faxů a závěrečném protokolu. Po skončení vyšetření  

a doplňujících vyšetření jsou parafínové bločky, podložní sklíčka na oddělení 

archivovány po dobu 15 let. Výsledkové listy a průvodky jsou na oddělení po archivovány 

po dobu 5 let. Po této době jsou je materiál a dokumentace převážně do centrálního 

archivu TN. 

Výsledky běžných bioptických vyšetření (vzorky prsu) jsou dostupné maximálně do 

7 pracovních dnů. V případě doplňujících vyšetření jako je histochemie nebo 

imunohistochemie jsou výsledky dostupné maximálně do 21 pracovních dnů.  
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4.2.2 Průchod peroperačního vzorku laboratoří 

Peroperačního vzorek (Příloha C) nesmí být laboratoří nikdy odmítnut, v případě 

neshody údajů na vzorku a žádance je o takovém příjmu uveden záznam do neshody při 

příjmu biologického materiálu. Další postup probíhá shodně s běžným vzorkem.  

Po makroskopickém popisu tkáně je vzorek umístěn na terčík s cryogelem a vložen do 

kryostatu, kde dojde k rychlému zmrazení tkáně. Tvorba řezu probíhá přímo v přístroji. 

Po tvorbě řezu jsou jednotlivé řezy přesunuty na podložní sklíčka a v barvící laboratoři 

ručně barveny metodami Hematoxyn-eosin a Toluidinová modř. Po barvení jsou skla 

přiřazena průvodkám, zkontrolována identifikační čísla a odneseny lékaři. O výsledcích 

je ihned telefonicky informován operatér, o předání informace je uveden zápis do sešitu 

o telefonickém hlášení výsledků. Následně jsou předběžné výsledky z perioperačního 

vyšetření zapsány do počítače. Následně je vzorek vrácen zpět do laboratoře a vzorek 

prochází laboratoří jako běžný vzorek. Po zpracování vzorku a kontroly diagnózy lékař 

sepisuje celkovou zprávu o vyšetření, která je uvolněna do NIS a odeslána na žádající 

oddělení. Průchod perioperačního vzorku laboratoří by neměl přesáhnout dobu 20 minut. 

4.2.3 Spaghetti diagram 

Na diagramu je zachycen pohyb zaměstnance při zpracování bioptického vzorku 

v histologické laboratoři. Současně lze tedy sledovat i tok materiálu na pracovišti během 

procesu. Histologická laboratoř TN je členěna na tři části, přikrajovací laboratoř, ve které 

zároveň probíhá příjem vzorku, barvící laboratoř, ve které probíhá zalévání vzorků do 

parafínu a barvení vzorků v barvícím automatu a místnost s mikrotomy, kde probíhá 

tvorba řezů. Imunohistochemická laboratoř je od histologické laboratoře oddělena. Na 

diagramu je zachycen příjem materiálu, makroskopický popis vzorků, jejich uložení do 

vakuového tkáňového procesoru, zalévání do parafínu, tvorba řezů a jejich barvení. Dále 

přiřazení preparátů průvodkám, odnos lékaři (doplňující histochemické, 

imunohistochemické vyšetření), záznam výsledků do počítače a jejich rozesílání  

a následná archivace na oddělení. 
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Na obrázku č.6 je znázorněn pohyb zaměstnance po minimální přestavbě přístrojů. 

Došlo k přesunu zalévací jednotky z barvící laboratoře do místnosti s mikrotomy. Během 

zalévání vzorků do parafínů musí zaměstnanec několikrát přenášet již zalité kazety 

k mikrotomům pro nedostatek místa. Přesunem se vytvořil dostatek pracovního prostoru 

a také se výrazně zkrátila vzdálenost mezi mikrotomy a zalévací jednotkou. Výraznější 

přestavby přístrojů a nábytku v současné době nejsou možné zejména z důvodu velmi 

omezeného prostoru. 

 

 

 

Obrázek 5: Spaghetti diagram oddělení patologie [vlastní tvorba] 

Obrázek 6: Spaghetti diagram oddělení patologie po přestavbě [vlastní tvorba] 
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5 Výsledky 

Pro zpracování ekonomické bilance byla získána data za rok 2017 a 2018. 

5.1 Nákladová a výnosová struktura mamografického 
pracoviště 

5.1.1 Nákladová struktura 

V tabulce č.9 jsou uvedeny nákladové položky, které mamografické pracoviště 

v roce 2017 a 2018 vynaložilo na zajištění chodu pracoviště a poskytování zdravotní péče.  

Tabulka 9: Nákladová struktura mamografického pracoviště [vlastní tvorba] 

Nákladová položka 
Roční náklady 

2017 [Kč] 

Roční náklady 

2018 [Kč] 

Spotřeba materiálu 722 617 282 825 

Opravy a udržování 220 089 749 722 

Ostatní služby 97 267 103 738 

Osobní náklady 2 468 430 2 503 276 

Manka a škody z provozní činnosti 36 378 80 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku 
1 069 908 1 607 968 

Opravné položky 25 393  

Vnitropodnikové náklady 6 564 33 109 
 Celkem 4 646 647 5 280 718 

 

Nejvýraznější nákladovou položku tvoří osobní náklady, které zahrnují mzdové 

náklady včetně odměn, náhrad mezd, další osobní náklady, odvody na zákonné zdravotní 

a sociální pojištění a jiné sociální pojištění (úrazové pojištění) zaměstnanců. Další 

výraznou položku tvoří odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, které 

zahrnují odpisy zdravotnické techniky a ostatních samostatných movitých věcí. 

Zdravotnická technika je odepisována lineárně. Položka spotřeba materiálu zahrnuje 

spotřebu ošetřovatelského materiálu, injekční techniky, medicinálních plynů, 

kancelářského materiálu, čistících a pracích prostředků a dalšího ostatního materiálu. 

Pravidelná údržba, případné opravy zdravotnické techniky a stavební úpravy jsou 

zahrnuty do položky opravy a udržování. Ostatní služby zahrnují náklady na telefonní 

poplatky, dodavatelský úklid, na svoz a likvidaci odpadu, údržbu softwaru a hardwaru, 

revize a metrologii zdravotnické techniky a ostatní náklady. Menší podíl na celkových 

ročních nákladech oddělení mají položky manka a škody z provozní činnosti, opravné 

položky a vnitropodnikové náklady zahrnující náklady na dopravu, vzdělávání, 
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kopírování, nájemné nebo ostatní služby. Výsledná nákladová bilance mamografického 

pracoviště byla v roce 2017 4 646 647 Kč a v roce 2018 5 280 718 Kč.  

5.1.2 Výnosová struktura 

V tabulce č.10 je zachycena výnosová struktura mamografického pracoviště pro rok 

2017 a 2018. 

Tabulka 10: Výnosová struktura mamografického pracoviště [vlastní tvorba] 

Výnosová položka 
Roční výnosy  

2017 [Kč] 

Roční výnosy   

2018 [Kč] 

Tržby z prodeje služeb 

Výnosy za zdravotní péči od VZP 2 543 193 3 107 646 

Výnosy za zdravotní péči od VoZP 223 505 196 858 

Výnosy za zdravotní péči od České průmyslové ZP 30 149 34 305 

Výnosy za zdravotní péči od OZP 1 207 822 1 124 115 

Výnosy za zdravotní péči od ZP Škoda Mladá Boleslav 2 095 4 898 

Výnosy za zdravotní péči od Revírní bratrské ZP 1 746 875 

Výnosy za zdravotní péči od ZP Ministerstva vnitra 792 234 743 631 

Výnosy za zdravotní péči mimo ZP (tuzemské) 117 905 134 110 

Výnosy za zdravotní péči mimo ZP (zahraniční EU) 3 360 1 650 

Výnosy za zdravotní péči mimo ZP (zahraniční mimo EU) 10 450 3 550  
Celkem 4 996 452 5 351 839 

 

Položka tržby z prodeje služeb zahrnuje výnosy za poskytnutou zdravotní péči od 

zdravotních pojišťoven. Mamografické pracoviště má uzavřeno smlouvy se všemi 

zdravotními pojišťovnami na území České republiky. Zahrnuty jsou také výnosy za 

poskytnutou zdravotní péči o tuzemské pacienty bez zdravotního pojištění (samoplátci)  

a péče o zahraniční pacienty (pacienty z území Evropské unie a pacienty mimo území 

Evropské unie). Na základě uvedených dat byla stanovena výsledná výnosová bilance 

mamografického pracoviště v roce 2017 na 4 996 452 Kč a v roce 2018 na 5 351 839 Kč.   

5.1.3 Výsledná ekonomická bilance mamografického pracoviště 

Tabulka 11: Výsledná ekonomická bilance mamografického pracoviště 2017 [vlastní tvorba] 

Celkové roční náklady 4 646 647 Kč 

Celkové roční výnosy 4 996 452 Kč 

Celkem 349 805 Kč 

 

Tabulka 12: Výsledná ekonomická bilance mamografického pracoviště 2018 [vlastní tvorba] 

Celkové roční náklady 5 280 718 Kč 

Celkové roční výnosy  5 351 839 Kč 

Celkem 71 121 Kč 
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Výsledkem ekonomické bilance screeningového programu karcinomu prsu pro 

mamografické pracoviště je zisk v roce 2017 349 805 Kč a v roce 2018 71 121 Kč. 

5.2 Nákladová a výnosová struktura oddělení patologie  

5.2.1 Nákladová struktura 

V následujících tabulce č.13 jsou uvedeny nákladové položky vynaložené oddělením 

patologie za rok 2017 a 2018.   

Tabulka 13: Nákladová struktura oddělení patologie [vlastní tvorba] 

Nákladová položka 
Roční náklady 

2017 [Kč] 

Roční náklady 

2018 [Kč] 

Spotřeba materiálu 4 416 631 4 351 205 

Opravy a udržování 53 227 206 597 

Ostatní služby 460 550 532 004 

Osobní náklady 18 316 371 20 145 402 

Manka a škody z provozní činnosti 184 675 91 407 

Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného 

majetku 
845 173 814 476 

Daně a poplatky 575 400 

Vnitropodnikové náklady 678 417 706 163 
 Celkem 24 955 619 26 847 655 

 

Nejvýraznější nákladová položka osobní náklady obsahuje mzdové náklady včetně 

odměn a náhrad mezd, další osobní náklady, odvody na zákonné zdravotní a sociální 

pojištění placené zaměstnavatelem a jiné sociální pojištění (úrazové pojištění) 

zaměstnanců. Další výraznou položku tvoří spotřeba materiálu, která zahrnuje náklady na 

laboratorní a obvazový materiál, ošetřovatelské pomůcky, injekční techniku a další 

nástroje a spotřebu chemikálií. Dále tato položka zahrnuje spotřebu kancelářských potřeb, 

čistících a pracích prostředků, elektromateriálu, náhradních dílů a ostatního všeobecného 

materiálu. Součástí jsou také náklady na dlouhodobý drobný hmotný majetek (do 3 tis. 

Kč) a prádlo pro zaměstnance (do 500 Kč, nad 500 Kč). Odpisy dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku jsou zahrnuty do položky odpisy, rezervy a opravné 

položky. Zdravotnická technika je odepisována lineárně. Pravidelná údržba, případné 

opravy zdravotnické techniky a stavební úpravy jsou zahrnuty do položky opravy  

a udržování. Položka ostatní služby zahrnuje náklady na telefonní poplatky, dodavatelské 

praní prádla a úklid, svoz a likvidaci odpadu, náklady na inzerci, údržbu softwaru  

a hardwaru, revize a metrologii zdravotnické techniky, cestovné a další ostatní náklady. 

Vnitropodnikové náklady zahrnují náklady na vzdělávání, dopravu, kopírování, stavební 

úpravy, nájemné a další služby. K nejnižším nákladovým položkám patří manka a škody 

z provozní činnosti a daně a poplatky. Výsledná nákladová bilance oddělení patologie 

byla 24 955 619, v roce 2018 26 847 655. 
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5.2.2 Výnosová struktura 

Data o výnosech oddělení patologie za poskytnutou péči hrazenou zdravotními 

pojišťovnami za rok 2017 a 2018 byla získána z oddělení controllingu (nebyla využita 

data z výkazu zisku a ztráty oddělení), kde dochází k přepočtu výnosů. Částka uvedená 

ve výkazu zisku a ztráty jako výnosy od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní 

péči je částka za ambulantní výkony (vzorky materiálu musí být odebrány ambulantně), 

v případě, že je vzorek materiálu odebrán hospitalizovanému pacientovi, výkony jsou 

propláceny odesílajícímu lůžkovému oddělení. Na oddělení controllingu jsou 

hospitalizační výkony pro větší přesnost odečítány lůžkovým oddělením a přičítány 

k ambulantním výkonům. 

Tabulka 14: Výnosová struktura oddělení patologie [vlastní tvorba] 

Výnosová položka      Roční výnosy 

2017 [Kč] 

Roční výnosy 

2018 [Kč] 

Tržby z prodeje služeb (výnosy za zdravotní péči od 

zdravotních pojišťoven) 
32 783 791 41 142 990 

 

5.2.3 Klíčované náklady a výnosy 

Oddělení patologie TN neprovádí pouze vyšetření vzorků získaných z prsní tkáně, 

ale poskytuje vyšetření všem klinikám TN a externím žadatelům. Kromě odbornosti 823 

a 807 je laboratoř oprávněna vykazovat výkony v odbornosti 816 lékařská genetika. 

Náklady a výnosy patologie byly proto klíčovány. Jako rozvrhová základna pro alokaci 

byl zvolen počet výkonů vykázaných zdravotním pojišťovnám za vyšetření provedená  

u vzorků odebraných z prsní tkáně. Byl použit princip průměrování, kdy byla celková 

suma nákladů a výnosů podělena počtem výkonů. V roce 2017 bylo laboratoří vykázáno 

celkem 183 625 výkonů, v roce 2018 183 805 výkonů. V roce 2017 bylo oddělením 

patologie vykázáno 6 093 výkonů a v roce 2018 5 433 výkonů vztahujících se k vyšetření 

tkáně z prsu.  

Tabulka 15: Klíčované nákladové a výnosové položky oddělení patologie 2017 a 2018 [vlastní tvorba] 

Položka 2017 [Kč] 2018 [Kč] 

Klíčované roční náklady 828 071 793 576 

Klíčované roční výnosy 1 087 824  1 216 125  

 

5.2.4 Výsledná ekonomická bilance oddělení patologie 

Tabulka 16: Výsledná ekonomická bilance oddělení patologie 2017 [vlastní tvorba] 

Celkové klíčované roční náklady 828 071 Kč 

Celkové klíčované roční výnosy          1 087 824 Kč 

Celkem              259 752 Kč 

 



 

55 

 

Tabulka 17: Výsledná ekonomická bilance oddělení patologie 2018 [vlastní tvorba] 

Celkové klíčované roční náklady 793 576 Kč 

Celkové klíčované roční výnosy          1 216 125 Kč 

Celkem             422 548 Kč 

 

Výsledkem ekonomické bilance screeningového programu karcinomu prsu pro 

oddělení patologie je v roce 2017 zisk 259 752 Kč a v roce 2018 422 548 Kč. 

 

5.2.5 Výsledná ekonomická bilance screeningového programu 

karcinomu prsu pro poskytovatele 

Na základě výsledných ekonomických bilancí pro mamografické pracoviště  

a oddělení patologie TN byla stanovena celková ekonomická bilance screeningového 

programu karcinomu prsu pro poskytovatele. V tabulce č.18 a č.19 je uvedena výsledná 

ekonomická bilance pro rok 2017 a 2018. 

Tabulka 18:  Výsledná ekonomická bilance screeningového programu Thomayerovy nemocnice 2017 [vlastní 

tvorba] 

Ekonomická bilance mamografického pracoviště 349 805 Kč 

Ekonomická bilance oddělení patologie 259 752 Kč 

Celkem       609 557 Kč 

 

Tabulka 19: Výsledná ekonomická bilance screeningového programu Thomayerovy nemocnice 2018 [vlastní 

tvorba] 

Ekonomická bilance mamografického pracoviště 71 121 Kč 

Ekonomická bilance oddělení patologie 422 548 Kč 

Celkem   493 669 Kč 

 

Výsledkem celkové ekonomické bilance screeningového programu za rok 2017 je 

zisk 609 557 Kč a za rok 2018 zisk 493 669 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 



 

56 

 

5.3 Stanovení nákladů a výnosů na vyšetření bioptického 
vzorku 

Podkladem pro analýzu a stanovení nákladů na vyšetření bioptického materiálu 

odebraného z prsu průměrného pacienta byla procesní mapa, která zachycuje celý proces 

průchodu vzorku laboratoří. Pro vyčíslení nákladů byla použita metoda micro-costing. 

Pro analýzu byl vybrán materiál průměrného pacienta, ze kterého vznikne jeden vzorek  

a je bez podezření na karcinom. V dalším případě byl vybrán vzorek s podezřením na 

karcinom, u kterého kromě standardního histologického vyšetření probíhá také 

imunohistologické vyšetření.  

U každého vzorku byly vyčísleny osobní náklady, náklady na diagnostiku  

a chemikálie, náklady na spotřební materiál a režijní náklady. U imunohistochemického 

vyšetření byly stanoveny souhrnné náklady na jeden vzorek.  

5.3.1 Osobní náklady 

Tabulka 20: Výsledná tabulka osobních nákladů včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění 

jednotlivých zaměstnanců spojených s vyšetřením bioptického vzorku [vlastní tvorba] 

Zaměstnanec Činnost Čas Cena  

Laborantka Průchod vzorku laboratoří 20 min. 82,48 Kč/preparát 

Lékař Makroskopický, mikroskopický 

popis, stanovení diagnózy, zápis 

výsledků do počítače 

15 min. 114,11 Kč/preparát 

Administrativní 

pracovnice 

Zápis údajů do počítače, distribuce 

výsledků 
8 min. 25,88 Kč/preparát 

Sanitář Distribuce výsledků 
 

11,96 Kč/preparát 

                      Cena na 1. vzorek                                                                                                  234,43 Kč 

 

Hodnota osobních nákladů byla vypočítána z průměrných platů jednotlivých 

zaměstnanců na pracovišti. Běžně se na celém procesu průchodu vzorku laboratoří účastní 

několik laborantů, v tomto případě uvažováno, že celý proces provádí jeden laborant. Do 

výpočtu byl zahrnut plat laborantky s nejvyšším vzděláním a profesně staršího lékaře. 

Osobní náklady sanitáře byly klíčovány pomocí celkového počtu vykázaných výkonů 

pracoviště.  

5.3.2 Náklady na diagnostiku a chemikálie 

Dále byly stanoveny náklady na chemikálie a diagnostiku vynaložené na jednotlivé 

kroky bioptického vyšetření. Chemikálie jsou využívány při odvodnění a prosycení tkáně 

parafínem, které probíhá automaticky ve vakuovém tkáňovém procesoru, který si 

koncentraci jednotlivých roztoků chemikálií řídí sám. Roztoky se mění jedenkrát denně. 

Do procesoru se denně vkládá průměrně 200 histologických kazet. 
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Tabulka 21: Cena odvodnění a prosycení tkáně parafínem vztahující se na 1 tkáňový bloček. [vlastní tvorba] 

Materiál Množství Nákupní cena Cena 

Xylen  4 l 430 Kč/5 l 344,00 Kč 

Parafín 4 l 924 Kč/5 kg 739,20 Kč 

96% alkohol 4 l 313 Kč/5 l 250,40 Kč 

Celkem 
 

1 333,60 Kč 

Cena na 1. bloček 
 

6,67 Kč 

 

Dalším krokem je zalévání vzorků v histologických kazetách do parafínu. Parafín je 

uložen do zalévací jednotky, která parafín ohřeje na určitou teplotu. Zalévání probíhá 

ručně. Do každé kazetky přijde přibližně 5 ml parafínu. 

Tabulka 22: Cena zalévaní tkáně do parafínu vztahující se na 1 tkáňový bloček [vlastní tvorba] 

Materiál Množství             Nákupní cena     Cena 

Parafín 5 ml 924 Kč/5 kg 0,19 Kč 

 

Dále jsou podložní skla s tkáňovými řezy barvena v barvícím a zakrývacím 

automatu. Jsou barvena metodou Hematocylin-eosin. V přístroji probíhá deparafínace 

řezu, barvení řezu a následné odvodnění a projasnění řezu. Náklady na podložní skla  

a zakrývací sklíčka jsou zahrnuty v nákladech na spotřební materiál. Chemikálie jsou 

v barvícím automatu měněny jedenkrát týdně. Jedna směs je použita pro barvení 

průměrně 1500 skel s tkáňovými řezy. Náklady na destilovanou vodu nebyly stanoveny, 

oddělení si destilovanou vodu vyrábí ve speciálním přístroji. 

Tabulka 23: Cena barvení tkáňového řezu pomocí barvící metody Hematoxylin-eosin vztahující se na 1 tkáňový 

řez [vlastní tvorba] 

Barvení Materiál Množství Nákupní cena Cena 

Hematoxylin 

Mayer 

Hematoxylin 1 g 4 Kč/g 4 kč 

Jodičnan sodný 0,2 g 13,10 Kč/g 2,62 Kč 

Síran hlinito draselný 50 g 0,7 Kč/g 35 Kč 

Kyselina citrónová 1 g 0,3 Kč/g 0,30 Kč 

Chloral hydrát 50 g 2,10 Kč/g 105 Kč 

Destilovaná voda 1 000 ml 
  

Eosin Eosin 10 g 1597 Kč/100 g 159,70 Kč 

96% alkohol 1 000 ml 313 Kč/5 l 782,50 Kč 

Celkem  1 085,12 Kč 

 Cena na 1. tkáňový řez  0,72 Kč 
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Tabulka 24: Cena odvodnění a projasnění barveného řezu vztahující se na 1 tkáňový řez [vlastní tvorba] 

Materiál Množství Nákupní cena Cena 

96% alkohol 1,8 l 313 Kč/5 l 112,68 Kč 

Aceton 0,9 l 402 Kč/5 l 72,36 Kč 

AcetonXylen 0,9 l 430 Kč/5 l 77,40 Kč 

Celkem 
 

262,44 Kč 

Cena na 1. tkáňový řez 
 

0,17 Kč 

 

5.3.3 Náklady na spotřební materiál 

V položce náklady na spotřební materiál je zahrnuta spotřeba laboratorního 

materiálu, ošetřovatelského materiálu a dalšího spotřebního materiálu jako je spotřeba 

ošetřovatelských pomůcek, injekční techniky, nástrojů a dalšího materiálu. Náklady na 

spotřební materiál byly klíčovány celkovým počtem vykázaných výkonů oddělení 

patologie vztahující se ke vzorkům prsní tkáně a násobeny počtem výkonů vykázaných 

na průměrného pacienta. 

Tabulka 25: Cena spotřebního materiálu na 1 bioptický vzorek [vlastní tvorba] 

Spotřeba materiálu                                                   Cena 

Náklady na spotřební (laboratorní) materiál 1 191 439 Kč 

                                                         Cena na 1. výkon                                                   6,48 Kč 

                                                         Cena na 1. bioptický vzorek                               25,92 Kč 

5.3.4 Režijní náklady 

Režijní náklady oddělení patologie byly rozděleny do 5 skupin: odpisy dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a náklady na jeho opravy a udržování, služby, 

vnitropodnikové náklady a ostatní náklady. Do položek služby byly zahrnuty telefonní 

poplatky, úklid a praní prádla, svoz a likvidace odpadu, revize a metrologie. Položka 

vnitropodnikové náklady obsahuje náklady na cestovné, dopravu, kopírování a nájemné. 

V položce ostatní náklady jsou zahrnuty spotřeba kancelářského materiálu, čistících  

a pracích prostředků, elektromateriálu, materiálu pro výpočetní techniku, náhradních dílů, 

spotřeba prádla pro zaměstnance a další ostatní náklady. Celkové roční režijní náklady 

byly rozpočítány na počet výkonů vykázaných za vyšetření vzorků odebraných z prsní 

tkáně a vynásobeny počtem výkonů vykázaných na průměrného pacienta. 

Tabulka 26: Režijní náklady oddělení patologie vztahující se na 1 bioptický vzorek [vlastní tvorba] 

Režijní náklady Cena 

Odpisy majetku 671 096,60 Kč 

Opravy přístrojů 73 971,37 Kč 

Služby 457 383,13 Kč 

Vnitropodnikové náklady 91 407,23 Kč 

Ostatní náklady 339 856,33 Kč 
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Celkem 1 633 714 Kč 

Cena na 1. výkon  8,89 Kč 

Cena na 1. bioptický vzorek            35,55 Kč 

 

Celkové náklady patologického oddělení na vzorek jednoho průměrného pacienta 

vyšetřeného histologicky jsou 303,65 Kč. 

5.3.5 Náklady na imunohistochemické vyšetření 

U pacientů s podezřením na přítomnost karcinomu je základní vyšetření bioptického 

vzorku doplněno o imunohistochemické vyšetření. 

Tabulka 27: Cena imunohistochemického vyšetření na 1 preparát [vlastní tvorba] 

Imunohistochemie Cena 

Náklady na 1. preparát 140 Kč 

 

Celkové náklady patologického oddělení na vzorek jednoho průměrného pacienta 

vyšetřeného imunohistochemicky a histologicky jsou 1 423,65 Kč.  

5.3.6 Výnosy 

Oddělení patologie vykázalo za rok 2018 celkem 183 805 výkonů. Biopticky bylo 

vyšetřeno 11 380 pacientů. Bod je ohodnocen částkou 0,76 Kč. Na průměrného pacienta 

bez podezření na karcinom oddělení vykáže průměrně 4 výkony s hodnotou 912 bodů. 

V tabulce je uveden průměrný počet výkonů, počet bodů, bodová hodnota přímých  

a režijních nákladů a cena jednotlivých výkonů. 

Tabulka 28: Přehled vykázaných výkonů spojených s bioptickým vyšetření vzorků prsu [vlastní tvorba] 

Výkon Bod Doba trvání Přímé náklady Režijní náklady   Cena výkonů 

87127 58 5 min. 43 19 44,08 Kč 

87217 170 30 min. 89 94 129,2 Kč 

87523 495 50 min. 343 156 376,2 Kč 

87613 189 60 min. 189 187 143,64 Kč 

Celkem za histologické vyšetření 
 

693,12 Kč 

 

Celkový výnos oddělení patologie z průměrného pacienta bez karcinomu je 

693,12 Kč. 

V případě podezření na karcinom je vyšetření doplněno o imunohistochemické 

vyšetření. Oddělení patologie v roce 2018 vykázalo 18 501 imunohistochemických 

výkonů. Během vyšetření je na jednoho pacienta průměrně kód 87231 vykázán 8x. 

V tabulce je uveden výkon, počet bodů, bodová hodnota přímých a režijních nákladů  

a cena výkonu. 
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Tabulka 29: Přehled vykázaných výkonů spojených s imunohistochemickým vyšetřením vzorků prsu [vlastní 

tvorba] 

Výkon Bod Doba trvání Přímé náklady Režijní náklady Cena výkonu 

87231 350        20 min.                     289 62 266 Kč 

Celkem za imunohistochemické vyšetření 
 

2 128 Kč 

Celkem za histologické                                                     

a imunohistochemické vyšetření 

 

2 821 Kč 

 

Výnos z imunohistochemického vyšetření průměrného pacienta, u kterého je výkon 

87231 vykázán 8x je 2 128 Kč. Celkový výnos za pacienta s podezřením na karcinom 

prsu, u kterého je provedeno imunohistochemické a histologické vyšetření vzorku je 

2 821 Kč. 

5.4 Stanovení nákladů a výnosů na mamografické vyšetření 

Podkladem pro vyčíslení nákladů na mamografické vyšetření byla procesní mapa, 

která detailně zachycuje celý proces. K alokaci nákladů byla využita metoda micro-

costing. Byly analyzovány náklady na průměrnou pacientku, která absolvuje preventivní 

mamografické vyšetření bez patologického nálezu. V dalším případě jsou stanoveny 

náklady na průměrnou pacientku, u které byla mamografie doplněna o diagnostickou 

sonografii.  

Analyzovány byly osobní náklady, náklady na spotřební materiál a režijní náklady.   

5.4.1 Osobní náklady 

Tabulka 30: Výsledná tabulka osobních nákladů včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění 

jednotlivých zaměstnanců na 1 vyšetření [vlastní tvorba] 

Zaměstnanec Činnost Čas Cena  

Mamografické vyšetření 

Radiologická 

asistentka 
Mamografické vyšetření 10 min. 44,29 Kč/vyšetření 

Lékař První a druhé čtení snímku, zápis 

údajů do počítače 
15 min. 125,63Kč/vyšetření 

Administrativní 

pracovnice 

Zápis pacientských údajů do 

počítače, administrativa   
6 min. 15,99 Kč/vyšetření 

                      Cena na 1. vyšetření                                                                                                 185,91 Kč 

Ultrazvukové vyšetření  

Lékař                     Ultrazvukové vyšetření                          15 min. 125,63 Kč/vyšetření 

Administrativní     Zápis pacientských údajů do                  10 min. 

pracovnice              počítače 

26,65 Kč/vyšetření 

                                                 Cena na 1. vyšetření 152,28 Kč 
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Osobní náklady byly vyčísleny na základě průměrných platů jednotlivých 

zaměstnanců. V úvahu byl brán plat radiologické asistentky, která na oddělení působí již 

delší čas a mzda služebně staršího lékaře.  

5.4.2 Náklady na spotřební materiál 

Tabulka 31: Cena spotřebního materiálu na 1 vyšetření [vlastní tvorba] 

Materiál Množství Nákupní cena Cena 

Mamografické vyšetření 

Dezinfekce 5 ml  485 Kč/5 l 0,49 Kč 

Buničina 5 ks 757 Kč/2000 ks 1,89 Kč 

Cena na 1. vyšetření  2,38 Kč 

Ultrazvukové vyšetření   

Dezinfekce 2 ml 485 Kč/5 l 0,19 Kč 

Buničina 8 ks Kč/ ks 3 Kč 

Podložka 1 ks 459,8 Kč/100 ks 4,59 Kč 

Ultrazvukový gel                             250 ml   707,85 Kč/10 l  17,69 Kč 

Cena na 1. vyšetření 
 

  25,47 Kč 

 

Spotřeba materiálu na mamografické a ultrazvukové vyšetření je minimální. 

Vztahuje se pouze na dezinfekci a očištění ploch přístrojů, které přicházejí do styku 

s pokožkou pacientů.  

5.4.3 Režijní náklady 

Tabulka 32: Režijní náklady mamografického oddělení vztahující se na 1 vyšetření [vlastní tvorba] 

Režijní náklady Cena 

Odpisy majetku 1 099 225 Kč 

Opravy přístrojů 215 854,90 Kč 

Služby 103 738,52 Kč 

Vnitropodnikové náklady         33 109 Kč 

Ostatní náklady    33 379,51 Kč 

Celkem 1 485 307 Kč 

Cena na 1. vyšetření 125,99 Kč 

 

Režijní náklady mamografického pracoviště byly opět rozděleny do 5 skupin: odpisy 

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a náklady na jeho opravy a udržování, 

služby, vnitropodnikové náklady a ostatní náklady. Do položek služby byly zahrnuty 

telefonní poplatky, úklid a praní prádla, svoz a likvidace odpadu, revize a metrologie 

zdravotnické techniky. Položka vnitropodnikové náklady obsahuje náklady na cestovné, 

dopravu, kopírování a nájemné. V položce ostatní náklady jsou zahrnuty spotřeba 

kancelářského materiálu, čistících a pracích prostředků, materiálu pro výpočetní techniku 
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a dalších ostatních nákladů. Celkové roční režijní náklady byly rozpočítány na celkový 

počet výkonů vykázaných zdravotním pojišťovnám za rok 2018. 

Celkové náklady mamografického oddělení na jednu průměrnou pacientku 

vyšetřenou mamograficky jsou 440,27 Kč. Náklady na průměrnou pacientku, která 

absolvovala jak mamografické vyšetření, tak doplňující ultrazvukové vyšetření jsou 744 

Kč. 

5.4.4 Výnosy 

Mamografické pracoviště za rok 2018 vykázalo celkem 11 789 výkonů. 

Mamograficky bylo vyšetřeno 7 382 pacientů. Bod je ohodnocen částkou 1,03 Kč. Za 

mamografické vyšetření bez doplňujícího vyšetření oddělení vykáže průměrně 2 výkony 

s hodnotou 1 238 bodů. Za ultrazvukové vyšetření je oddělení oprávněno vykázat výkon 

89510. V tabulce jsou uvedeny jednotlivé výkony, počet bodů, bodová hodnota přímých  

a režijních nákladů a cena jednotlivých výkonů. 

Tabulka 33: Přehled vykázaných výkonů spojených s mamografickým a ultrazvukovým vyšetřením prsu 

[vlastní tvorba] 

Výkon Bod Doba trvání Přímé náklady Režijní náklady   Cena výkonů 

89223 743 30 min. 606 140 765,29 Kč 

89814 495 50 min. 85 47 509,85 Kč 

89510 283 15 min. 213 70 291,49 Kč 

Celkem za mamografické vyšetření  1 275,14 Kč 

Celkem za mamografické  

a ultrazvukové vyšetření 

 

1 566,63 Kč 

 

Celkový výnos mamografického oddělení na jednoho pacienta vyšetřeného 

mamograficky je 1 275,14 Kč. Za ultrazvukové vyšetření poskytovatel získá 291,49 Kč. 

Za pacienta vyšetřeného mamograficky, kterému je indikováno doplňující diagnostické 

vyšetření získá mamografické pracoviště 1 566,62 Kč. 
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5.5 Statistické zpracování klinických dat 

Během roku 2017 a 2018 bylo na oddělení mamografie a hrudní chirurgie biopticky 

odebráno 737 vzorků tkáně od žen a 7 vzorků tkáně od mužů. Graf zobrazuje četnost 

benigních a maligních nálezů v jednotlivých věkových skupinách žen a mužů. Červenou 

čarou je v grafu značena spodní věková hranice pro mamografický screening v České 

republice (45 let). V grafu je zachyceno celkem 519 nálezů (některým pacientkám bylo 

odebráno několik vzorků, v grafu je zachycena konečná diagnóza pacientky/pacienta), 

v 376 případech byl patologem stanoven maligní nález a v 143 případech benigní nález. 

Z grafu je patrné, že s rostoucím věkem pacientů roste četnost maligních nálezů a klesá 

četnost benigních nálezů. Opačný trend je patrný u skupiny pacientů ve věku od 23 do 44 

let, v tomto případě se jedná o diagnózy pacientů, u kterých byl nález diagnostikován při 

diagnostickém vyšetření prsu (s klinickými příznaky onemocnění prsu), a proto se v této 

skupině vyskytuje vyšší četnost maligních nálezů. Ve skupině 7 mužů se benigní nález 

vyskytl u 4 mužů a maligní nález u 3 mužů (jednalo se o starší může ve věku od 70 do 90 

let). 

Ve skupině vyšetřovaných žen/mužů se nejčastěji vyskytoval invazivní duktální 

karcinom a duktální karcinom in situ (rostoucí), dále invazivní lobulární karcinom  

a lobulární karcinom in situ. Z dalších typů nádorů prsu byl zaznamenám mucinózní 

karcinom a metaplastický karcinom. Ve čtyřech případech se v prsu objevily metastázy 

jiného karcinomu (ledviny, ovária). Ve třech případech se objevil phyllodes tumor, jedná 

se o novotvar, jehož malignita je hodnocena na základě imunohistochemických vlastností 

(v 58 % případů jsou hodnoceny jako benigní). K nejčastějším benigním nálezům patřila 

fibrocystická mastopatie. Z benigních nádorů se nejčastěji objevovaly fibroadenomy, 

Obrázek 7: Četnost maligních a benigních nálezů podle věkových skupin pacientů [vlastní tvorba] 
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lipomy nebo papilomy. K dalším benigním nálezům patřily mikrokalcifikace, zánětlivé 

procesy nebo duktální hyperplazie. 
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6 Diskuse 

Národní program screeningu karcinomu prsu byl u nás po několikaleté přípravě 

zahájen v roce 2002. Je určen ženám ve věku od 45 do 69 let (výjimku tvoří ženy pojištěné 

u OZP, kterým pojišťovna proplácí mamografické vyšetření od 40 let). Screeningový 

program je od počátku organizovaný s přesně danými pravidly. Mamografická vyšetření 

jsou prováděna v akreditovaných screeningových centrech. Úspěšný screeningový 

program musí splňovat dvě základní pravidla, musí být klinicky účinný a ekonomicky 

udržitelný. 

Screeningovým programům se na celém světe daří dosahovat významně pozitivních 

výsledků. Prostřednictvím programů se daří odhalovat zhoubné nádory v časných 

stádiích, ve kterých je pravděpodobnost pětiletého přežití až 100 %. Navzdory 

pravidelným důkazům o přínosu a pozitivních účincích mamografických vyšetření se 

objevují studie, které přínosy pravidelného mamografického vyšetření žen zpochybňují. 

Za rizika mamografie je považováno zejména zvýšené riziko falešně pozitivního 

výsledku nebo zbytečné podstoupení dalších vyšetření.  

Příkladem je kanadská studie z roku 2014, která výrazně zpochybňuje význam 

preventivního vyšetření prsu. Studie se účastnilo 89 835 žen ve věku 40-59 let, které byly 

náhodně rozděleny do dvou skupin. Ženy byly pozorovány po dobu 25 let. První skupina 

byla tvořena ženami, které podstupovaly mamografické vyšetření (44 925 účastnic) a do 

druhé skupiny (kontrolní) byly zařazeny ženy, u kterých bylo prováděno pouze manuální 

vyšetření prsu (v ordinaci, samovyšetření, 44 910 účastnic). Cílem studie bylo porovnání 

incidence a mortality karcinomu prsu u žen, které se účastnily nebo neúčastnily 

screeningového programu karcinomu prsu. Za pozorovací období bylo ve skupině žen 

s mamografickým vyšetřením diagnostikováno 3 250 karcinomů prsu a na rakovinu 

zemřelo 500 žen, v kontrolní skupině 3 133 karcinomů prsu a 505 žen na rakovinu 

zemřelo. Závěrem studie je, že účast žen ve věku 40-59 let na screeningovém programu 

v porovnání s fyzikálním vyšetřením prsu nesnižuje incidenci ani úmrtnost na rakovinu 

prsu. Bylo zjištěno, že u každé 424 ženy byl stanoven falešně pozitivní výsledek (22 % 

diagnóz) [78].  

Opačný názor publikovali autoři švédské studie z roku 2018, která tvrdí, že 

mamografický screening výrazně snižuje riziko úmrtí spojené s karcinomem prsu. Studie 

se účastnilo 52 438 žen ve věku 40–69 let, které se programu pravidelně účastnily nebo 

neúčastnily. Ženy byly sledovány po dobu 39 let (od počátku screeningového programu). 

Analýza dat potvrdila, že u žen, u kterých byl karcinom prsu diagnostikován při 

preventivních mamografických vyšetřeních existuje o 60 % nižší riziko úmrtí na rakovinu 

prsu v období 10 let od stanovení diagnózy ve srovnání s ženami s diagnózou karcinomu 

prsu, které se programu neúčastnily. V časovém horizontu 20 let od stanovení diagnózy 

se jedná o 47 % nižší riziko úmrtí. Dalším benefitem pro ženy účastnící se screeningového 
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programu je výrazně větší prospěch ze současných možností léčby karcinomu prsu. Tento 

přínos je zapříčiněn zejména záchytem karcinomů v časných stádiích [79].  

V České republice screeningový program karcinomu prsu dosahuje významných 

výsledků. Za 16 let fungování programu bylo v akreditovaných centrech mamograficky 

v rámci screeningu vyšetřeno 7 609 269 žen. Bylo odhaleno 40 487 zhoubných nádorů 

prsu. Karcinomy jsou diagnostikovány v časných stádiích (téměř ¾ nádorů). Pokrytí 

populace žen dosáhlo hodnoty 63,1 %. Výrazný vliv screeningového programu je patrný 

u stále klesající mortality na karcinom prsu při zvyšující se incidenci tohoto onemocnění. 

V posledních deseti letech se úmrtnost na karcinom prsu snížila až o 20 % a výrazně se 

zvýšila pravděpodobnost pětiletého přežití [15]. Podle názorů odborníků je v současnosti 

screeningový program účinným nástrojem diagnostiky nádorů prsu v časných stádiích,  

o jeho intenzitě, rizicích a přínosech můžeme jako v západních zemích diskutovat za 10 

až 15 let.  

Druhou zásadou screeningového programu je jeho ekonomická udržitelnost. 

Screeningový program musí být ekonomicky únosný jak pro plátce zdravotní péče, tak 

pro poskytovatele zdravotní péče. Cílem diplomové práce je stanovení ekonomické 

bilance screeningu karcinomu prsu právě pro poskytovatele této služby. Za tímto účelem 

byla navázána spolupráce s Thomayerovou nemocnicí v Praze. Výsledky diplomové 

práce mohou tedy působit jako jeden z motivačních faktorů pro další poskytovatele, aby 

vznikala další akreditovaná screeningová centra. V současnosti je po celé České republice 

celkem 72 akreditovaných center zapojených do screeningového programu. Přestože se 

míra pokrytí screeningem na našem území ustálila nad hranicí 60 % existují výrazné 

rozdíly v pokrytí jednotlivých krajů. Nejvyšší míru pokrytí populace screeningem má kraj 

Vysočina naopak nejnižší ochota žen účastnit se programu je v Praze. Jedním z faktorů, 

které mají vliv na míru pokrytí screeningem je právě množství poskytovatelů 

v jednotlivých krajích. V kraji Vysočina je k dispozici 5 screeningových center pro 

populaci 124 329 žen ve věku od 45 let (data z ČSU k 31.12.2017) a objednací doba na 

vyšetření nepřesahuje 15 dní. Naopak ve Středočeském kraji je k dispozici také  

5 poskytovatelů ale pro populaci 395 000 žen. Objednací doby jsou až 30 dní, tato 

objednací doba je na hranici pro odebrání osvědčení k provádění screeningových 

vyšetření [80]. 

Kapitola metody shrnuju jednotlivé metody kalkulace, alokace nákladů a metody 

procesního řízení aplikované v praktické části diplomové práce. Pro stanovení nákladů 

byla zvolena neabsorpční metoda kalkulace. Přestože si spolupracující nemocnice přála 

zahrnout do kalkulace i náklady na podpůrné procesy (personální, ekonomické  

a technické oddělení), nakonec k tomuto účelu neposkytla potřebná data. Pro stanovení 

nákladů na průměrného pacienta byla zvolena metoda micro-costing, která umožňuje 

detailní zpracování jednotlivých dat. Přímé náklady (spotřeba chemikálií, osobní náklady 

a spotřeba materiálu) byly na konkrétní případ (pacienta) přiřazeny na základě procesních 

map, které zaznamenávají proces průchodu vzorku laboratoří a mamografického 



 

67 

 

vyšetření. Podobnou metodou zaznamenání hodnotového řetězce představuje také 

metoda Value Stream Mapping. Tato metoda ale není vhodná pro zaznamenávání 

složitějších procesů jako jsou procesy v histologické laboratoři, výsledkem by byly 

nepřehledné a složité diagramy. V případě procesu zpracování bioptických vzorků 

probíhajících na oddělení patologie byly náklady na spotřebovaný materiál alokovány 

pomocí počtu vykázaných výkonů na pacienty se vzorkem odebraným z prsu, jelikož 

průchod vzorku odebraného z prsu se neliší od jakéhokoliv vzorku odebraného z jiného 

orgánu. Doby trvání jednotlivých úkonů potřebné pro výpočet osobních nákladů byly 

získány přesným změřením vynaloženého času. Vhodnější metodou pro alokaci osobních 

nákladů představuje metoda snímků pracovního dne. Použití této metody nebylo 

odsouhlaseno zaměstnanci jednotlivých oddělení. Režijní náklady byly alokovány 

pomocí vykázaných bodů za poskytnutou péči zdravotním pojišťovnám.  

Součástí kapitoly metody je také souhrn metod procesní analýzy využívaných 

k optimalizaci jednotlivých procesů na pracovištích. Pro mamografické pracoviště byla 

jako nejvhodnější zvolena metoda 5S, která v pěti krocích eliminuje plýtvání na 

pracovišti. Pro oddělení patologie byla vybrána metoda Spaghetti diagram, která 

jednoduchým způsobem zaznamenává pohyb zaměstnance na pracovišti. Laborantky 

denně po pracovišti nachodí průměrně 6 000 kroků, s průměrnou délkou kroku 0,55 cm 

počet kroků odpovídá vzdálenosti 3,3 km. Na základě návrhu přestavby nábytku by 

mohlo dojít k úspoře průměrně 750 kroků (412,5 m).  Větší přestavby nábytku a přístrojů 

nejsou možné zejména z důvodu malé rozlohy pracoviště. Metoda 5S nebyla zvolena 

jelikož je na oddělení již nevědomky používána a nepřinesla by tak oddělení další přínos.        

V kapitole praktická část jsou využita ekonomická a klinická data mamografického 

pracoviště Thomayerovy nemocnice a Ústavu patologie a molekulární medicíny 3. LF 

UK a TN, konkrétně oddělení patologie za rok 2017 a 2018. Ekonomická data byla 

získána z oddělení controllingu. Ekonomické oddělení pro každou kliniku (oddělení) 

Thomayerovy nemocnice vytváří nákladové středisko, ve kterém jsou zahrnuty veškeré 

náklady a výnosy spojené s provozem pouze tohoto oddělení. Jelikož oddělení patologie 

neprovádí pouze vyšetření bioptických vzorků prsu, byly společné náklady a výnosy 

alokovány pomocí počtu výkonů spojených s vyšetřením tkáně z prsu vykázaných 

zdravotním pojišťovnám. Pro zhodnocení a porovnání nastavení plateb za výkony byly 

v rámci této kapitoly stanoveny náklady na průměrného pacienta vyšetřeného 

mamograficky a vyšetřeného v histologické laboratoři. Pro výpočet nákladů na 

průměrného pacienta byla zvolena ekonomická data za rok 2018. Součástí praktické části 

je také zpracování klinických dat pacientů vyšetřených na mamografickém oddělení 

(pacientů, u kterých byl mamografem detekován nález). 

Preventivní mamografická vyšetření, na které jsou zvány ženy od věku 45 let (ženy 

pojištěné u OZP od 40 let) a diagnostická vyšetření prsu, na která jsou ženy (muži) 

odesílány v případě projevu příznaků onemocnění prsu jsou prováděna na 

radiodiagnostickém oddělení TN na mamografickém pracovišti. Ekonomická data byla 
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získána na oddělení controllingu. Na pracovišti proběhlo podrobné sledování 

jednotlivých procesů a tyto procesy byly zaneseny do procesní mapy. Procesní mapa 

zachycuje průběh mamografického vyšetření a průběh doplňujících diagnostických 

vyšetření. Proces odběru bioptického materiálu nebylo možné sledovat, protože většina 

žen (mužů) je odesílána na oddělení hrudní chirurgie TN a v době docházení na pracoviště 

a analýzy jednotlivých procesů nebyla na oddělení mamografie provedena žádná biopsie. 

Data o výnosech a nákladech byla získána z výkazu zisku a ztráty oddělení. Data  

o počtech provedených vyšetření a počtu vykázaných výkonů byla získána na oddělení 

z nemocničního informačního systému. Klinická data jednotlivých pacientů byla 

vyhledána ve zdravotnické dokumentaci v archivu přímo na pracovišti. Sběr těchto dat 

probíhal ručně protože nemocniční informační systém TN nepodporuje tvorbu 

statistických výstupů.  

V roce 2017 bylo na mamografickém oddělení v rámci screeningového programu 

karcinomu prsu vyšetřeno 5 927 žen a v roce 2018 5 565 žen. Počet vyšetřených žen 

každým rokem klesá. Bez diagnostických vyšetření, které oddělení také provádí by 

pracoviště nesplňovalo jedno z kritérií akreditace center pro mamografický screening 

(hranice je stanovena na 6 000 vyšetření ročně). Na tento nízký počet přicházejících žen 

může mít vliv několik faktorů. Jedním z faktorů může být velká konkurence na území 

města Prahy. V Praze se nachází 11 akreditovaných center poskytujících screeningová 

vyšetření ale jejich rozložení je velice nerovnoměrné. V městské části Praha 4, kde se 

nachází Thomayerova nemocnice jsou dohromady 4 poskytovatelé a tři z těchto center 

patří mezi nejstarší centra v ČR a mají tak již vybudovanou věrnou klientelu. Dalším 

důležitým faktorem je, že v Praze dosahuje pokrytí screeningovým programem 

karcinomu prsu nejnižších hodnot. Ze strany zaměstnanců dochází ke snaze o přilákání 

dalších pacientů. Pro navázání spolupráce byla oslovena závodní ambulance TN, s cílem, 

aby závodní ambulance zaměstnankyně TN, které mají nárok na screeningové vyšetření 

prsu doporučovala na mamografické pracoviště TN. Za rok 2018 se na mamografické 

vyšetření objednala asi jen jedna z dvaceti zaměstnankyň TN. Dále zaměstnanci pořádají 

edukační semináře, akce zaměřené na prevenci karcinomu prsu a vydávají brožury 

věnované tématice prevence a onemocnění prsu. Dalším omezujícím faktorem může být 

velmi omezená možnost propagace a reklamy pro nemocnice. Ze strany soukromých 

poskytovatelů došlo k oslovení praktických lékařů a gynekologů. Soukromá centra tyto 

lékaře vybavila počítačovým programem, prostřednictvím kterého jsou výsledky 

mamografických vyšetření zasílány elektronicky přímo žádajícímu lékaři. Tito lékaři tedy 

přednostně doporučují svoje pacientky do těchto center. Podobné snahy mamografického 

pracoviště se nesetkaly s kladnou odezvou vedení TN. Dalším limitujícím faktorem může 

být, že pracoviště není bezbariérové a imobilní klienty nebo klienty se zdravotním 

postižením musí pracoviště odmítat a doporučovat na jiná pracoviště.   

Z výkazu zisku a ztráty byla získána data o nákladech mamografického oddělení. 

Osobní náklady na lékaře, radiologické asistenty a administrativní pracovnici činily 
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v roce 2017 2 468 430 Kč a v roce 2018 2 503 276 Kč. V kapitole 2.1.1 členění nákladů 

je uvedeno, že nejvyšší nákladovou položku zdravotnických zařízení tvoří osobní 

náklady, i v tomto případě se jedná o složku nákladů s nejvyšší hodnotou. Celkové 

náklady na spotřební materiál byly v roce 2017 722 617 Kč, v roce 2018 pouze 282 825 

Kč. Režijní náklady zahrnující vnitropodnikové náklady, služby, odpisy a opravy 

přístrojů dosáhly v roce 2017 hodnoty 1 455 602 Kč a v roce 2018 2 494 619 Kč. Celkové 

náklady mamografického oddělení vynaložené na provoz jsou v roce 2017 4 646 649 Kč 

a v roce 2018 5 280 720 Kč. Rozdíl v nákladech za jednotlivé roky je způsoben zejména 

špatným nastavením odpisového plánu 2D mamografického přístroje (přístroje používané 

ve screeningovém programu mohou být používány maximálně 8 let). Mamografický 

přístroj byl odepisován lineárně ale v prosinci roku 2018 byla jednorázově odepsána 

částka 498 735 Kč (vyřazeno likvidací). Dále je rozdíl způsoben výrazně nižší spotřebou 

spotřebního materiálu, kdy v roce 2018 došlo k úpravě procesu při odběru diagnostického 

materiálu. V roce 2018 již byla převážná část pacientů, kterým byla indikována biopsie 

odeslána na oddělení hrudní chirurgie TN. Související náklady a výnosy oddělení hrudní 

chirurgie TN nejsou do výsledné ekonomické bilance zahrnuty. Dále je rozdíl způsoben 

nákladnou opravou mamografického přístroje, která proběhla v září roku 2018.  

Dále byly z výkazu zisku a ztráty mamografického oddělení získána data o výnosech 

od zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči. Data o počtu vykázaných 

výkonů a jejich skladbě byla získána z výkazu výkonů zdravotním pojišťovnám. Celkové 

výnosy pracoviště za poskytnutou zdravotní péči byly v roce 2017 4 996 452 Kč a v roce 

2018 5 351 839 Kč. Nejvyšší platby získalo oddělení od Všeobecné zdravotní pojišťovny, 

Oborové zdravotní pojišťovny a Pojišťovny Ministerstva vnitra.  

Porovnáním celkových nákladů a výnosů mamografického oddělení za rok 2017  

a 2018 byla stanovena výsledná ekonomická bilance mamografického pracoviště. 

Celkový zisk oddělení za poskytování mamografických a doplňujících vyšetření prsu byl 

v roce 2017 349 805 Kč a v roce 2018 71 121 Kč. Jak bylo uvedeno výše významný rozdíl 

v celkovém zisku mamografického oddělení mezi jednotlivými roky je zapříčiněn 

nesprávně nastaveným odpisovým plánem mamografického přístroje. Mezi faktory, které 

ovlivnily výslednou ekonomickou bilanci můžeme zařadit to, že veškerá ekonomická data 

byla získána pouze z ekonomického oddělení. Z nemocničního informačního systému 

přímo na mamografickém pracovišti byly získány informace o celkovém počtu 

vykázaných výkonů za rok 2017 a 2018. Počet vykázaných bodů na jednotlivého pacienta 

a informace o množství skutečně proplacených výkonů se nepodařilo získat.  

Pokud je během mamografického vyšetření diagnostikován patologický proces 

v prsu, který je potvrzen i dalším doplňujícím diagnostickým vyšetřením je z prsu 

odebrán bioptický materiál, který je odeslán k histologickému (cytologickému) vyšetření 

do laboratoře. Histologická laboratoř se nachází na oddělení patologie Ústavu patologie 

a molekulární medicíny 3. LF UK a TN. Na oddělení patologie byly sledovány jednotlivé 
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procesy spojené s vyšetřením bioptického materiálu. Pro analýzu průchodu vzorku 

laboratoří bylo vybráno histologické vyšetření, protože pouze minimální část vzorků 

odebraných z prsní tkáně je vyšetřena cytologicky. Na základě analýzy procesů byla 

vytvořena procesní mapa (Příloha B, Příloha C). Data o nákladech oddělení byla získána 

z výkazu zisku a ztráty, data o výnosech byla získána na oddělení controllingu. Data  

o počtech provedených vyšetření a počtu vykázaných výkonů byla získána na oddělení 

z nemocničního informačního systému. 

Nejvyšší nákladovou položku oddělení patologie tvoří osobní náklady na 

zaměstnance, které v roce 2017 činily 18 316 371 Kč, v roce 2018 20 145 402. Celkové 

náklady na spotřební materiál v roce 2017 dosahovaly hodnoty 4 416 631 Kč, v roce 2018 

4 351 205 Kč. Položka režijní náklady zahrnující vnitropodnikové náklady, náklady na 

služby, odpisy a opravy přístrojové techniky, manka a škody a daně a poplatky v roce 

2017 dosáhla hodnoty 2 222 617 Kč a v roce 2 351 048 Kč. Celkové náklady oddělení 

patologie byly v roce 2017 24 955 619 Kč a v roce 2018 26 847 655 Kč.  

Na oddělení controllingu byla získána data o výnosech oddělení patologie za 

poskytnutou péči, kde dochází k přepočtu výnosů za ambulantní výkony a za výkony 

provedené u hospitalizovaných pacientů. Data o počtu vykázaných výkonů byla získána 

z výkazu výkonů zdravotním pojišťovnám. Celkové výnosy pracoviště za poskytnutou 

zdravotní péči byly v roce 2017 32 783 791 Kč a v roce 2018 41 142 990 Kč. Do těchto 

úhrad od zdravotních pojišťoven v jednotlivých letech jsou pro větší přesnost zahrnuty  

i úhrady za výkony provedené u hospitalizovaných pacientů. Tato metodika by měla být 

do účetnictví TN zapojena v roce 2020. Významný rozdíl ve výnosech oddělení v letech 

2017 a 2018 je způsoben zejména krácením výnosů v roce 2017. V roce 2017 došlo 

k významné nadprodukci výkonů hrazených v rámci ambulantní složky úhrady dle 

úhradové vyhlášky proti referenčnímu období pro rok 2017. V roce 2018 byl také 

umožněn nárůst úhrady daný úhradovou vyhláškou. Do celkových výnosů jsou zahrnuty 

také úhrady za výkony v odbornosti 816, a výkony které nemají bodovou úhradu ale 

přímo úhradu v korunách (tyto výkony nebyly v roce 2017 prováděny). Za provedené 

metodiky v odbornosti 816 došlo v roce 2018 oproti roku 2017 k významné změně ve 

vykazování a také k navýšení úhrady za bod (z 0,50 Kč na 0,80 Kč).  

Celkové náklady a výnosy oddělení patologie bylo nutné klíčovat. Jako rozvrhová 

základna pro alokaci byl zvolen počet vykázaných výkonů za vyšetření bioptických 

vzorků z prsu za rok 2017 a 2018. V ideálním případě by za rozvrhovou základu byl 

zvolen počet bodů vykázaných zdravotním pojišťovnám. Celkový počet vykázaných 

bodů za rok 2017 a 2018 se od poskytovatele se v požadovaném čase získat nepodařilo. 

Po rozklíčování v roce 2017 dosáhla položka celkových nákladů hodnoty 828 071 Kč  

a v roce 2018 hodnoty 739 576 Kč. Celkové roční klíčované výnosy za rok 2017 byly 

1 087 824 Kč, za rok 2018 1 216 125 Kč.  
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Porovnáním celkových klíčovaných nákladů a výnosů oddělení patologie za rok 2017 

a 2018 byla stanovena výsledná ekonomická bilance pracoviště. Celkový zisk oddělení 

za poskytování histologických (cytologických) vyšetření prsní tkáně byl v roce 2017 259 

752 Kč a v roce 2018 422 548 Kč. 

Na základě ekonomických bilancí jednotlivých oddělení byla stanovena výsledná 

ekonomická bilance screeningového programu karcinomu prsu pro Thomayerovu 

nemocnici. Výsledkem celkové ekonomické bilance screeningového programu za rok 

2017 je zisk 609 557 Kč a za rok 2018 zisk 493 669 Kč. Výsledky práce poukazují na to, 

že poskytování péče spojené se screeningovým programem karcinomu prsu je pro 

poskytovatele ekonomicky výhodné. Výsledky práce tedy mohou posloužit jako jeden 

z motivačních faktorů pro nové poskytovatele zdravotní péče spojené se screeningovým 

programem. 

Pomocí procesních map, které znázorňují procesy v histologické laboratoři  

a mamografické vyšetření a rozhovorů s jednotlivými zaměstnanci bylo možné stanovit 

náklady a výnosy na průměrného pacienta (vyšetření). Byly vyčísleny přímé náklady na 

spotřební materiál, diagnostiku a chemikálie, osobní náklady a režijní náklady. 

Na mamografickém pracovišti byla jako průměrná pacientka zvolena žena, která 

podstoupila preventivní mamografické vyšetření bez patologického nálezu a pacientka,  

u které bylo mamografické vyšetření doplněno o ultrazvukové vyšetření. Osobní náklady 

na mamografické vyšetření byly stanoveny na 185,91 Kč a na ultrazvukové vyšetření na 

152,28 Kč. Spotřeba dezinfekce a buničiny na mamografické vyšetření byla stanovena na 

2,28 Kč, náklady na spotřebu dezinfekce, buničiny, ultrazvukového gelu a na 

jednorázovou podložku byly stanoveny na 25,47 Kč. Celkové režijní náklady oddělení 

byly na jedno vyšetření (pacientku) alokovány pomocí celkového počtu vykázaných 

výkonů. Režijní náklady na jednu pacientku (vyšetření) byly stanoveny na 125,99 Kč. 

Celkové náklady mamografického oddělení na jednu průměrnou pacientku vyšetřenou 

mamograficky jsou 440,27 Kč. Náklady na průměrnou pacientku, která absolvovala jak 

mamografické vyšetření, tak doplňující ultrazvukové vyšetření jsou 744 Kč. Za 

průměrnou pacientku (vyšetření), u které jsou zdravotním pojišťovnám vykázány výkony 

89223 a 89814 pracoviště získá 1 275,14 Kč, v případě pacientky,  

u které je indikováno ultrazvukové vyšetření a vykázán kód 89510 je celkový výnos 

1 566,63 Kč. Výsledné hodnoty nákladů a výnosů jsou pouze orientační, v úvahu byla 

brána pacientka, u které vyšetření proběhlo standardně. V úvahu nebyly brány možné 

komplikace, které nejčastěji prodlužují dobu vyšetření např. pro horší pohyblivost 

pacientky, nepřehlednost snímků a vyžádání konzultace s dalšími odborníky nebo 

nepřehlednost prsní žlázy při ultrazvukovém vyšetření.  

Na oddělení patologie byla pro vyčíslení nákladů a výnosů zvolen průměrný pacient, 

u které byl odebrán jeden bioptický vzorek, u kterého není podezření na karcinom  

a pacient s jedním vzorkem, u které je podezření na karcinom a histologické vyšetření je 
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doplněno o imunohistochemické vyšetření. V případě průběhu vyšetření bioptických 

vzorků je velmi obtížné určit průměrného pacienta, do laboratoře může od jednoho 

pacienta přijít několik vzorků, histologické vyšetření může být doplněno o speciální 

barvící metody nebo si lékař může vyžádat další doplňující vyšetření. Výše nákladů  

a skladba vykázaných výkonů, tedy výše výnosů je u každého pacienta výrazně odlišná. 

Pro účely diplomové práce byl zvolen nejjednodušší průběh vyšetření, u kterého lze 

vyčíslit náklady a skladba vykázaných výkonů je vždy stejná.  

Na základě rozhovorů se zaměstnanci bylo zjištěno, na jaký počet preparátů vystačí 

určité množství chemikálií a barev a jak často jsou obměňovány. Spotřeba chemikálií  

a diagnostik je závislá na frekvenci výměny chemikálií a barev v tkáňovém procesoru  

a barvícím automatu a počtu tkáňových preparátu, které jsou obarveny v jednom cyklu. 

Náklady jsou vztaženy na jeden tkáňový bloček nebo na jeden tkáňový řez. Do fáze 

tvorby tkáňových řezů na mikrotomech prochází vzorek laboratoří jako tkáňový bloček. 

V případě alokovaných nákladů jsou náklady určeny na jeden výkon a následně na jeden 

bioptický vzorek. Osobní náklady na laboranta, lékaře a administrativní pracovnici byly 

stanoveny na 234,43 Kč. Celkové náklady na chemikálie a diagnostiku byly vyčísleny na 

7,75 Kč. Náklady na spotřebovaný materiál byly alokovány na počet výkonů vykázaných 

za vzorky z prsní tkáně a byly vyčísleny na 25,92 Kč. Celkové režijní náklady byly 

alokovány jako náklady na spotřební materiál a byly stanoveny na 125,99 Kč. Náklady 

na jedno imunohistochemické vyšetření byly stanoveny na základě expertního odhadu na 

140 Kč/sklo. Celkové náklady oddělení patologie na histologické vyšetření bioptického 

vzorku z prsní tkáně činí 303,65 Kč. Náklady na pacienta, u kterého je vyžádáno 

imunohistochemické vyšetření jsou 1 423,65 Kč. Za vyšetření průměrného pacienta jsou 

pojišťovnám vykázány výkony 87127, 87217, 87523, 87613, za které pracoviště získá 

693,12 Kč. Celkový výnos z histologického a imunohistochemického vyšetření (87231) 

je 1 423,65 Kč. Jak bylo uvedeno výše v úvahu je brán pacient, u kterého bylo provedeno 

nejjednodušší vyšetření tkáňového vzorku. Dále nebyly brány v úvahu ztráty, které 

mohou vznikat např. rozbitím pomůcek a nástrojů, vylitím chemikálií nebo 

znehodnocením celého vzorku.  

Stanovené náklady a výnosy na průměrného pacienta jsou pouze teoretickými 

hodnotami a z tohoto důvodu nebyly použity pro stanovení ekonomické bilance 

mamografického pracoviště a oddělení patologie. Výsledné náklady na průměrného 

pacienta jednotlivých oddělení jsou také výrazně ovlivněny metodikou TN při účtování 

nákladů na energie (vodné a stočné, vytápění, energie). Předpokládané náklady na energie 

jsou jednotlivým klinikám přiřazeny podle podílu plochy místností, které klinika užívá 

na ploše celé TN. Takto alokované náklady na energie jsou výrazně nižší než náklady 

skutečné.  

Za sledované období bylo na mamografickém pracovišti mamograficky vyšetřeno 

15 216 žen a mužů. Nejstarší vyšetřené ženě bylo 100 let, a naopak nejmladší bylo 23 let. 

Přímo na mamografickém pracovišti nebo na oddělení hrudní chirurgie bylo za tyto dva 
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roky biopticky odebráno 744 vzorků tkáně z prsu. Informace o tom, zda byl nález 

diagnostikován při preventivní nebo diagnostické mamografii se nepodařilo získat.  

U 14 472 žen (mužů) nebyla během mamografického vyšetření nalezena žádná patologie. 

Detekční míra byla stanovena na 24,5 maligních nádorů na 1 000 mamografických 

vyšetření. 

Odebrané vzorky prsní tkáně byly odeslány na oddělení patologie k histologickému 

vyšetření. V 376 případech byl patologem stanoven maligní nález a ve 143 případech 

benigní nález. Ze skupiny maligních nádorů prsu se v této skupině nejčastěji vyskytoval 

duktální karcinom prsu. Podle jednoho z patologů TN se duktální karcinom vyskytuje 

v 70 až 80 % případů. Z benigních nálezů se nejčastěji vyskytovala fibrocystická 

mastopatie a fibroadenom. 
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7 Závěr 

Hlavním cílem diplomové práce bylo stanovení výsledné ekonomické bilance 

screeningového programu karcinomu prsu pro konkrétní poskytovatele této služeb. 

Zadání diplomové práce obsahovalo několik dílčích cílů, které byly předpokladem 

pro dosažení hlavního cíle práce. Jedním z cílů teoretické části diplomové práce bylo 

zanalyzovat současný stav problematiky screeningového programu karcinomu prsu 

v České republice a zahraničí. V současnosti je populační screeningový program 

karcinomu prsu zaveden v převážné většině členských států Evropské unie. Národní 

program screeningu karcinomu prsu byl v České republice zahájen v roce 2002. Program 

je plně organizován a garantuje bezplatné vyšetření všem ženám splňují věkovou hranici. 

V České republice je program určen ženám od 45 let a horní věková hranice byla zrušena. 

Screeningový interval je 2 roky. Jako vyšetřovací metoda je nejčastěji používána 

mamografie doplněná o další diagnostická vyšetření. 

Dalším cílem bylo analyzovat náklady na screeningový program karcinomu prsu. 

Většina studií uvádí jak náklady na léčbu karcinomu prsu podle jednotlivých stadií, tak 

náklady na screeningové metody. Závěrem většiny studií je, že screeningové programy 

jsou nákladově efektivní a věková hranice by se měla stále rozšiřovat.  

Dalším z cílů diplomové práce bylo identifikovat vhodné metody analýzy procesů  

a určit metody vhodné pro analýzu základních procesů screeningového programu na 

jednotlivých pracovištích. Dále bylo zanalyzováno věcné a technické vybavení 

ambulantního a laboratorního pracoviště. Výsledkem jsou procesní mapy, které zachycují 

průběh mamografického vyšetření a průchod vzorku laboratoří.  Pomocí metod 5S  

a Spaghetti diagram byly navrhnuty optimalizační opatření.  

Pro obě pracoviště, které jsou zapojeny do screeningového programu byly stanoveny 

ekonomické bilance za rok 2017 a 2018. Zisk mamografického pracoviště za preventivní 

a diagnostická mamografická vyšetření byl v roce 2017 349 805 Kč a v roce 2018 71 121 

Kč. Zisk oddělení patologie byl za rok 2017 259 752 Kč a za rok 2018 422 548 Kč. 

Thomayerova nemocnice za poskytování zdravotních služeb souvisejících se 

screeningovým programem karcinomu prsu v roce 2017 získala 609 557 Kč a v roce 2018 

493 669 Kč. Dále byly stanoveny průměrné náklady a výnosy na pacienty vyšetřené 

mamograficky a sonograficky a na pacienty jejichž vzorek z prsu byl odeslán k vyšetření 

do laboratoře. Průměrné náklady na mamografické vyšetření byly stanoveny na 440,27 

Kč a na sonografické vyšetření 744 Kč. Průměrné výnos z mamografického vyšetření je 

1 275,14 Kč, ze sonografického vyšetření 1 566,62 Kč. Průměrné náklady na laboratorní 

vyšetření bioptického vzorku z prsu jsou 303,65 Kč, na imunohistochemické vyšetření  

1 423,65 Kč. Průměrný výnos laboratoře za průměrného pacienta je 693,12 Kč a za 

imunohistochemické vyšetření 2 128 Kč.  
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Mezi faktory, které ovlivňují celkovou ekonomickou bilanci poskytovatele lze 

zařadit neznalost celkového počtu vykázaných bodů zdravotním pojišťovnám za oddělení 

patologie, metodika účtování některých nákladů používaná v TN a uvažování ideálního 

stavu při provádění jednotlivých vyšetření a zanedbání komplikací a dalších 

neočekávaných nákladů.  

Výsledky diplomové práce mohou být motivační pro další poskytovatele, kteří 

uvažují o provádění výkonů, které souvisejí se screeningovým programem.  
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