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Vážené kolegyně, 

Vážení kolegové, 

 

i v letošním roce se obracíme na Vás, kteří se zabýváte biochemickým 

screeningem vrozených vývojových vad (VVV) v 1. nebo 2. trimestru těhotenství a 

děkujeme Vám za vaši dlouhodobou spolupráci. Rádi bychom vás požádali             

o vyplnění a včasné zaslání dotazníku za rok 2016, a to do 20. 2. 2018. Dotazník 

pro tento rok se oproti roku 2017 lehce změnil. 

Z letošního dotazníku jsme vypustili dotaz na účast v externím hodnocení 

kvality, protože je zřejmé, že se účastní téměř všichni. Naopak považujeme za 

vhodné zjistit, jaká je situace s NIPT (neinvazivní prenatální testování). Tento test 

obvykle nabízí gynekolog nebo genetik, ale je možné i spojení s laboratoří ve 

velkých centrech. 

V souvislosti se sledováním významu integrovaného testu bychom vás 

stejně jako vloni rádi požádali, zda byste při vyplňování dotazníku, který 

každoročně rozesílá MUDr. Gregor a ve kterém se hlásí počty zachycených plodů 

s DS, mohli nějak označit, zda se jednalo o nález v první polovině sekvenčního 

integrovaného testu, nebo zda šlo opravdu o kombinovaný test, to znamená, zda by 

těhotná v případě negativního výsledku obvykle absolvovala i biochemický test ve 

druhém trimestru nebo nikoliv. Pokud genetický dotazník nevyplňujete vy, ale váš 

genetik, moc vás prosím o předání této prosby i jemu. 

Pokud máte nějaký návrh k diskusi nebo připomínky, související se screeningem, 

neváhejte použít nejníže uvedený telefon nebo mail. 

 

Elektronickou formu dotazníku najdete spolu s aktuálními informacemi, 

přednáškami a články na adrese  

http://www1.lf1.cuni.cz/screeningDS  

 

 Děkujeme za Váš čas a pochopení.  

 

 

S pozdravem 

 

     

 

 

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. MBA   

   vedoucí Referenční laboratoře pro klinickou biochemii  

   přednosta ÚLBLD VFN a 1.LF UK 

U Nemocnice 2                                  tel:  224 962 841 

   128 01 Praha  2                                 fax:  224 962 848 

    

 

 

S případnými dotazy se obracejte na  

Doc. Ing. D. Springer, Ph.D.  tel. 224 962 883            e-mail: springer@vfn.cz 

http://www1.lf1.cuni.cz/screeningDS
mailto:springer@vfn.cz

