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Informace o pilotním projektu 
Optimalizace programu screeningu karcinomu děložního hrdla 

1. K čemu samoodběrový test slouží? 

Test, který jste obdržela v balíčku, je určen ke zjištění přítomnosti HPV (lidského papilomaviru). Infekce tímto virem 
je bezpříznaková, chronická infekce ovšem může způsobit rakovinu děložního hrdla (děložního čípku). Pokud se 
zjistí přítomnost viru ve Vámi odebraném vzorku, neznamená to, že rakovinu máte, nebo ji dostanete, upozorňuje to 
však na zvýšené riziko jejího vzniku.  

2. Jak se dozvím o výsledku vyšetření a o přítomnosti viru HPV v poševní sliznici? 

Po provedení odběru odešlete test bezplatně do specializované laboratoře Ústavu molekulární a translační medicíny 
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (ÚMTM), která Vás přibližně do měsíce bude informovat  
o výsledku vyšetření a doporučí Vám další postup.  

3. Je možné, že se samovyšetřením přítomnost viru nerozpozná? 

Přestože je citlivost nabízeného testu při dodržení pokynů velmi vysoká, ojediněle může dojít k situaci, že infekce 
virem není rozpoznána. Proto je velmi důležité, abyste bez ohledu na výsledek testu jakékoliv zdravotní potíže, 
které mohou svědčit o onemocnění, včas konzultovala se svým gynekologem. 

4. Je samovyšetření bolestivé? 

Samoodběrový test je snadný, zcela bezbolestný a proveditelný v domácím prostředí. 

5. Kdy samoodběrový test nepoužívat?  

Odběr neprovádějte v průběhu menstruace, těhotenství a 3 měsíce po porodu. 

6. Budu muset samovyšetřovací sadu uhradit? 

Ne. Náklady na toto vyšetření jsou hrazeny v rámci tohoto projektu. Rovněž jsou uhrazeny náklady na poštovné. 
V rámci tohoto projektu tudíž nebudete muset platit vůbec nic.  

7. Lze toto samovyšetření odmítnout? 

Ano, ale v souladu s názorem odborné veřejnosti doporučujeme zodpovědné zvážení takového kroku.  

8. Co se stane s výsledkem vyšetření HPV v laboratoři? 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) ve spolupráci s laboratoří ÚMTM, která provede vyšetření 
a povede k němu dokumentaci v rámci zákonné povinnosti, projekt vyhodnotí a zjistí, zda je přínosný pro populaci 
českých žen. K tomu bude potřebovat Vaše základní osobní údaje a údaje o provedených vyšetřeních ve vztahu 
k rakovině děložního čípku. Tyto údaje ÚZIS ČR zpracuje spolu s vybranými údaji národních zdravotních registrů  
a bude s nimi nakládáno plně v souladu s platnou legislativou na ochranu osobních informací (GDPR). Všechny 
osoby, které budou mít přístup k Vašim údajům, jsou vázány povinnou mlčenlivostí. Zveřejnění výsledků projektu 
bude provedeno souhrnně, tedy bez jakýchkoli individuálních údajů zapojených žen. Za účelem zvyšování kvality  
a efektivity poskytované zdravotní péče budou údaje o provedeném testu předány prostřednictvím Fakultní 
nemocnice Olomouc rovněž Vaší zdravotní pojišťovně.  

9. Všeobecné informace 

Poskytnutí Informovaného souhlasu s účastí v tomto projektu je zcela dobrovolné. Souhlasem se nevzdáváte 
žádného ze svých zákonných práv. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním dopisu na adresu ÚZIS ČR, nebo  
e-mailem na adresu uzis@uzis.cz nebo se obrátit přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů, a to dopisem na 
tutéž adresu nebo e-mailem na adresu poverenec@uzis.cz. Pokud byste si přála konzultovat etické, či jiné aspekty 
projektu, obraťte se prosím na Etickou komisi Fakultní nemocnice a LF UP Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 
Olomouc, tel. 588 442 477, která projekt schválila. 
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Informovaný souhlas s účastí v projektu a s molekulárně-genetickým vyšetřením 
HPV 

Poskytnutí informovaného souhlasu je nezbytné pro zapojení do tohoto projektu  
a pro vyhodnocení provedeného vyšetření 

Prosím vyplňte čitelně své údaje hůlkovým písmem  

Jméno a příjmení: 

Datum narození:  Rodné číslo (číslo pojištěnce):  

Adresa trvalého pobytu: 

Adresa, na kterou si přejete zaslat výsledek vyšetření (pokud se liší od adresy trvalého pobytu): 

 

Zdravotní pojišťovna:  Datum odebrání vzorku: 

       Přeji si zaslání výsledku e-mailem* na tuto adresu: 

       Přeji si zaslání výsledku poštou do vlastních rukou 

       Přeji si zaslání výsledku obyčejnou poštou*  
*Poučení: Zúčastněné instituce nemohou zaručit, že v případě zaslání výsledků vyšetření e-mailem nebo obyčejnou poštou budou tyto výsledky 
dostatečně zabezpečeny pro předávání citlivých dat a zdravotnické dokumentace ve smyslu platných právních předpisů zejména zákona  
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, a prováděcí vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. V případě zaslání výsledků obyčejnou 
poštou je zde tedy možnost, že zásilku obsahující tyto výsledky převezme jiná osoba než Vy sama. Vaši volbu můžete změnit písemným 
oznámením zaslaným na adresu laboratoře – Ústavu molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 5, 779 00 Olomouc nebo emailem na 
info@imtm.cz.  

Prohlašuji, že souhlasím s účastí v projektu prevence rakoviny děložního čípku (Optimalizace screeningu 
karcinomu děložního hrdla), s izolací genetického materiálu (DNA) z dodaného vzorku a s provedením 
molekulárně-genetických vyšetření na ÚMTM LF UP v Olomouci. Přečetla jsem si výše uvedené informace  
a rozumím jim. Své svolení k účasti v projektu dávám dobrovolně. 

Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM) si Vás také dovoluje požádat o souhlas s použitím Vašeho zbylého 
biologického materiálu k dalšímu zpracování vzorku pro výzkumné účely. Jedná se například o testování nových 
biologických ukazatelů, které by v budoucnu mohly zpřesnit diagnostiku nádorových chorob nebo o zjišťování nových 
vlastností sledovaných nemocí. Vaše rozhodnutí je zcela dobrovolné. Pokud souhlasíte, prosím zaškrtněte níže 
uvedené možnosti.  

       Souhlasím se skladováním mého biologického vzorku v bance ÚMTM, LF UP Olomouc 

       Souhlasím s anonymním využitím DNA k lékařskému výzkumu v oblasti identifikace nových diagnostických, 
prognostických a prediktivních biomarkerů 

       Přeji si, abych byla informována o výsledcích lékařského výzkumu, které mohou mít zásadní dopad na můj 
aktuální zdravotní stav 

Přečetl/a jsem si výše uvedené informace a rozumím jim. Své svolení k účasti v projektu Optimalizace 
screeningu karcinomu děložního hrdla dávám dobrovolně. 

DATUM:  PODPIS:  

 


